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 ةتيسمشلا موسرلا لودج

 ودنر يفاك جيلخو - ايروتكُ ةريحب ىلع سنروافتروب
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ع درودأ ترإلا ةريح يف وربود رهن يعم
 رونلا رظنمو امكزاكدع دل

 ةلامش ةريحبلا ن
500 

  ةرطلا وننكلا ةعطاقمو ادنغا ةرمعتسم نيب لصانلا اشانين من |

 ينتكلا يف روما تربل ةريض نم يلح رم أشنمو |

 0 يروزنور لابج قرش ةحلم ناكر ةهاوف ةريخ

 روك ةريحبلا ىلا يروزتور لاج نم هريسم يف ييور رمن |

 هيف لترا نصحو |
 دف را ب وروط 000 نصح راوج ةهوف ةريحي
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 نوكت يدودور لابج نع لامشلا ىلا ةعقاو هنم ةعطق يف و يلمس رب

 رتمولك وحن 2000 يف ةبصم نع

 فلخ نم واجافو  مامالا نم ايروتكف لين يف 0 تالالش
 ' ةقرشلا ايتضواخ ةيرفلا ايف ترربا ةريغ
 ا محا نم تربلا ةريك يف ايروتكم لين بصم

 لثسالاو ىلعالا يكو رهن لالش

 اهتلابق ةيجلبلا ةلحلاو  هليفود نع بونللا نم ليجلا رح

 امرابداو ةيرجلا ةلابقا يف الوف لدانج
 هب اوسأ رهن نرتقمو - اكبس دنع بلا رحب لدانج

 لبجلا رحب ليسم يف يجوج لدانج
 فاجر ةبضهو -- لبجلا رحب يف نيّدب تالالش أدبم
 ليلا رع قع دالك

 لبجلا رحب يلع ًالئسنمو ويك
 يدربلا بصقو - روب دنع لبجلا رحب ةَعْض

 ون ةحيلب و ربونلا ةلح
 ضيبالا رحبلا ىلع كندكو ةيقيفوتلا
 ضيبالا رحبلا سولو دما لبج

 | هيف لحُر رهن بصمو لازغلا رحب
 فارزلا رحو اة نادعألا لازغلا رحب قانتخا

 | رب > نم هرظنمو - بياد ةلح نم طابس” رهن

 يقرشلان ادوسلاراهناواناسن ةري 4 يفيتويد رتسملاةلاقمايتمضتيتلاموسرلا

 رهنو  مرطرملا يب نوح دبا رشف ىلع اب وص ذنع قرزالا رحبلا |
 تابالقلا راوي بورأ رؤشو بونت, نإ رش دنع دحر |

 رورة واثار ارك ةدلب و اناث ةريدع جرخم يف تارثازج

 ىلعيابا رهنو ةبمر رهنو اناست ةريحبل يقرشلايلامثلا ريفضلاويابا 1
 :ةريحبلا | نع تايتنك ةعس
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 ةريحبلا نعت تارتموليك هرشع ىلع اهرل نمو . يابأ ةضاخم لدانج
 | ةريحبلا نع ًارتمواك نيثالث لع يدلد مجحع ةرطنقو

 وح ىدا لوالا ةلدنجو |[ ب اد 21
 ش لا

 ' لحاسارظنمو .انأست ةريحي ىلع يجيز نميثرشلا يبونجلا جيلخلا رظنم|
 لخاتلا كرذل ا اكو رقيدتم نرد ةروسلا ىوخلا|
 ةيازقم لع ةريالا زينو هر نع ارامولك نينا لغتاهاوأ دغر

 ناظر اودع را كب
 تيتس رهن اقو مال ريب نراقم نع ةربسلا ره 9 ا 9

 نظنمو . مالسر نب ةعمتجم نمي ريم لع ةرياعلا رهنل يرجحلا 2
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 بحجر زوج دنع تابنرعلب |بج يف رخص دوماجو ًارث د رشافلا دنع رينا | ٌ
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 كيه

 ةريخالا قلحر تاب رجام هيف درسا نأ يدصق 10 اذه ىناتك تططو

 أ اة واقر نا ريغ ةيقيرفالا ةراقلا طساوا يف تاريحبلا ةقطنم يف

 ايف ةيلوالا اياضقلاو قئاقملا نم تايلاوتم نينسلا نم سمح يف ةتيعوتسا ام
 راقلا ف ةنفالا تامراعلا نم هكر ان لاف ايده نبا هير

 عليج هنأ نكألا ليلا نرؤش ليدعت نينسلا لبقتسم يف عضوت ينل

 .تاثداح 6 دروأ ةيرصلا رايدلا يف يرلا يئتفم دحا ي ومدرتسما بانل

 تقر دمو تاق ٠ "'”قرشلا نادوسلا راهثأو اناس ايي ءامئا يف هتلحر

 "نيلي يف فرصتي مر ادقع ًاريثك م لا عملا دقانمو ىلا ' ”” يلا يري رآث

 فرضتال لصق باتكلا اذهيف ملاط . ةنسلارادميف هايملا نمضيزالاوق رولا

 . نأشلا اذه يف ةعوبطملا ىرخالا تكلا اهنمضتت ل قئاقح "نبتت «'"”ليزلا

 يف نه فرصاي ناكام ةفرعم نيماع وحن يف ني رهنلا ءام ةبقارم انتدّوز دقتلف

 مهب“ هلاق اك« اناث »سيلو اناس ةريح مساب باتكلا يف ةريحبلا هذه تدرو ()

 ريفس نان راه نوع سلا ىلا بلطا 0 تأر كلذ يف ةبراضتم ءارالا تناك الو

 . ىلا زعواو يبل هبانج ىبلف ةقيقملا ىلع يفاقيا ةشبملا ةيروطاربما يف ةيزيلجنالا ةلودلا
 ةنس سطسغا ؟* ينابابأ سدأ ةنيدم نم باتكب "يلا ثمبف كرالكر تسلا هليكو
 يف ةنقاو يهو 6« انأست » ةيراهمالا ةئاثا نتم يف ةملكلا لصا نا » ديف لوقب او *

 « اناس » نولوشب :شابحالا نم نب ريثك نا ولو « ان »و « است ١ نيعطتم

 نع ةيزيلجتالا ةيجسرالعا ةراظن هتردصا يذلا يناثلا قرزالا باتكلا رظنا (0)

 ش 16٠١ ماع يف ةينرصملا دالبلا
 قطقت دنع عرتلا ىدحا ءام وا لينلا ءام نم زاتبيام رادقم ىلع موقلا اهتلطا ةلك" (م)

 ابمجج يف نولوقي مو !هتًالع ىلع ةمجرتلا هذه يف 'ْثبرَْأَف ةئيعم ةدم يف ةطورفم
 (بترملا) «تافّرصت»
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 يعاع يف ترشوب يتلا "”رابسلالا انتغلبا اذكو ةدملا كلن روش نم رهش لك
 نأبإ ! ءاملا ن يل ةقلطي ام رادقم هفلخو ""' كاسملا ماما و 0 3

 ا [000 نقدا كامرا وا كافر هذه "ف

 ةلزنع 8 اذه سيل اذا . لينلا يلاعأ حالضال ا ١. ماع يف تضرع

 مو ين نيبأ يديغ نو ريثك اهفصو دق اهتبج يتلا دالبلا ناف اهنّودا ةلحر

 ماد رويت كك ناك" الثم نصح يارج رتسملاكباتكلا رباكا ن
 ترد يف باتك لا يباتك اف اهنث ًراهاعو آلا نما اذهيف ةدراش 0
 باعيتسال ليهستلا كاذبدصقا ًائالمأ د اهتقَسَت لينلا ضو> نع ةاينأ هيف

 عضاو. ٠ يف ةرورضلا يب تّدا دق يناىلعلينلا هاب ةصتخملا قئاقملاو لئاسملا

 رون ىلع مالكلا يبامسا دنع ينكلو امتزج ينال فصو ىلع ينآ نا ىلا
 لأ يف بغار ةداعالاو راركتلا ىشاحتا نا ؟ ع ا ناكةديدملا رابمالا نم
 دق كلذب يلاولو ىوذحو ةدئاف مايالا لبقتسم يف ُةنم نوكي دق أب ََن لفغأ

 اياك فارع يأ لينلا ريد لعملك يتب تناكالو . ت اظرذاو تزراخ

 نيفشتكملاو داورلالاوقا تعج دقف اليبس كلذ لام يعتم :ساامردش ةوزج ريغ
 تافلؤ للا ىلا ًاريشم يللاوقا ىلا اهتممضو اهلا ذخألا يل رسيتي ل يتلا ةقطنملايف
 ير رق 7 نم ًاضيا تلقت هنيع ضرغلا اذهلو لاوقالا كلت اهنم تستقا يتلا
 « ةسلاب » ىلعالا ليلا يس دنت ةقوربلا تاكاسملا يف ةتلق ام قباسلا

 ١  (0بترا ] دوغ قرت نعوذ تهللا ريس ردبعم ريس مب (

 بطملا ضاَقْرو ناصغالا ةماطح هيلا فصارتت رهتلا نم ناكم كاّسملا (؟)
 ب ركل درع مريس قوعتو هدام ست اهرعو بشملاو (

 :  1نم 'دوو لل دباو مويمعو سب . نوسدنملا ةيرهشلا رابسألا هذه ىلوت
 وهو ميركرتسملا اهالوتق اهعازتناو تاكاسملا قالطا رابسأ اماو ةحاسملا مومع ةراد
 ا ةرادالا كلت يف سدنهع



 ك0

 . ام بسحب ليدعتلاو حيقنتلا نم ءيش عم ضببالا لينلا دراوم يف ةتنود امو

 ةيقرشلا ايقيرفا ةرمعتسم يدرعت ركذا لو . ةثيدملا ءايثالا نم يب لصتا
 بيسي از الا نأشلا تاذ ءاجرالا كلت يف ثبلأ مل ينال ريبكلآ يداولاو
 اولا 3 يقوجو تناكو

: 
 غافلا تاقيو | يف 1 باتكلا اذه ريطست نم نككا مل يا مالو اذه

 ريصقت لك نع ةرذمملا سقلا انا كلذلو ةيمومعلا لاغشالا ةرالنب لبع نم

 رقعطق يف ”رتموسيملاب ةيلاوتما داصرالا ترشوب دقلو لوقا ٠ هيف لافغإو
 .تانناؤيم نآف "”ةيمهالا ةلاق تءاج اهتستن نكلو لينلا ىداو نم ةريك

 11 نام اخ 6 ةلوهجع موطرملا 00 نم تاماقتزالا

 ةيرتمورلا داصرالا الا نأشلا اذه يف اهلا كر هدام "قنا يف سلو

 نه ذاتسالا هيف ثحب دق وركدْنُك ة داب عاقترا تى . ةيرتموسنملاو
 ربشالا ضب يف دادزي ةدلبلا كلت دنع ءاوملا طغض نا ررقف '””يناملالا
 يرهش يف اماو . سكملابو صقتني موطرملا دنع اهنا نيح يف ةنسلا نم

 ىدحأ هردق ّىدم امهيب نا عم نيمقوملا يف ًالداعتم نوكي هنافويلولو وتل

 داصرأ تناككلذلو ًارتم نينامث ردش رخآلا نم ّطحا اهدحاو ةحرد ةرشع

 ( برمملا ) عمتجاو مليسم يف راد اذا ءاملا راح ن #لعاف ع ءارثال )0(

 سلك تالا

 ةيفارثملا تاعافترالاب اهيفمقاوملاو دالبلا تفصو يتلا لوصنلا يف تنعتسا دق ()

 نا يمزعيف ناك اكر حبلا كالذل يلوطلا عاطُقلا دروا مل ينكل طئاركلا ثدحايف ةدراولا

 رمالا 'ىداب يف لعفا

 ( بترملا )رفاسملا اهقشي يتلا ضرالاو ةيحانلا انه ةّقثلاب دار” ()
 نجلس, ةفورمملا ةينامالا ةدي رجلا يف«وركهدنُكو موطرخلا ءاوهدةلاقمعجار ()

 ١4/6 ٌةنس ندنل يف ةعوبط» 1996 ةحّفص
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 ا دمت الرتموسنملاو نا ةطساوب تاعافترالا

 انعبقتو ايروتكق تيبلا ةريحب دنع يلمس ريم مف 5 نيرئاس انرد دقلو

 ةننم ةعطقأ ف آلا” ةليباونم انيس ظظغ ناكو وركددك ادن: يح ليلا كيو
 لع نيدمتعم اهانيناج دق هذبف يلوع لالش سارو تربلا ةريحب نيب عقت

 فلكم ار ى يمل د ماققاقلا اهعضو ينلا ةطيررللا
 'هادبا اب فارثعالا ديرما اذه ماتخ يف يسفن 0 ةيجوا يذلاو اذه

 ةدحنلاو ةءورملاو ةسناؤملا نب 33 طلا 0 مهتيفال نيذلا ةوزومأملا

 قرش ةرمعتسم ليكو ط 0 سلراش شل رسلا بانج ىلع بيطلا ءانثلا ين اناو

 سيئر سوهتيو جرج دلو او ادنغأ ميقا م ءاقلاو ايقيرفا

 رانعواو فعلا قلك يل 'هوأيه ام الولق ةيداألا ديدملا دكملا سنو

 ارو كتلك ام نيكي اسارمو ءأطو ثنا يراقسا ' كاك ليبستلا ند

 نم أضر يبكَر 'لاجر ىقال دقو ٠ ضورفلا نديلا يف اهماقلا لع ذمتي ناك
 ةدعاسملا ميودعاسف م مركو ةوافحو ماركا لك ماسقالا ير قيام رول

 يلا ةرم نمامو 000 لع للم اهب وشي ال يتلا

 اي ماعلا | هكا اشاب غو دلتيج در سلا ناكو لا نادوسلا دالب
 هناذ ةريخلالا يتلحر يف هب يندما امل ركشا ناو ةصلالخا ةيبملا ةةيلالاب ارصان

 ينامحتف و ركدنُك ىلا يلوصو مقوتت هموم مركحت دق ش
 موطرخلا ىلا ةعجار

 ( بتمملا ) يرجلا ءاو دب تكس 21 0

 ةجرد ةرشع اتنثا يلامثلا اهضرعو ) الجم يتاح نم لكيف مويلا دجوي (5)
 تذخشأو نينس ثالثوا ناتنس هيلع ثنا اذا قيئز رتموراب كادُكو ( قئاقد سو

 ني زاوملاب نوح اسملا نوكي اه رو طبض رثكأب ءاحمنالا'كالتيف طغضلا رادق» اهنم إس هداصرا
 لبجلا'رحبو ضيبالا لينلا فاغض ىلع مهتاحاسم اوزجنا دق ةدملا كالت ءانثا يف ةيلوحكلالا
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 يل اورّسب مهئاف يلاحرتو يلح يف ينوقفار نأ ًاضيا ركشسا اناو اذه

 بكرلا لاجر نم نينثا نا مث ٠ يجو يف اهوأهسو ييرومأم تايعصتسم
 "مالا وصمود لا وقر ةحانملا ةحاسم رب اهدعلا ايتناغ تراخا دك

 اههدحا فلا نا لاخلا ينترطضاف شنب روتكدلا 0 ةعضلا ةحاسم قم

 لاو ينرزاو ينص دق ينتاحر ةماع يفو ٠ ايوه قول ينعي
 دخل ةناف 0 كلذب ينالوأت مكرم نئبكلا | بانج راذرسلا ةداعس

 فرع ال ةلياح هدخ قملاب يو ةراملا نو دعو ةلحرلا كرم ةرادا هسفن ىلع

 كدت يف لأجلا رمأ مط اماو ايي رفا يفايف يف رافسالا ربخ نسألا اهردق

 حاجن وزعأ انأو يبركح حيرت 4 عيطتسملا كهح لأي ةياتق ءاحصالا

 ناتج ىلاقال دقو ايف وه ألو“ ىذلا قاثلا لمعلا ىلا هرثك ؟ىتبرومأم

 ةرهاقلا ىلا يعوجر 3 ةيييست ورا دتك دع ةحاسملا عرس دولا

 فتاكف ىلعألا لينلاب ةصتخلا ثاحالا يف ةيلكة دعاسم يتدعاس وهو

 كاش فرعا فاايخ ةكازروهاماربقاوت لقا رلقا لاق يدق

 وركدتُك يلامث لبجلا رحب تاحاسم حيحصت هسفنب وه ىلوت لبال "ةيضايرلا
 صوصخ# هجو ىلع جرختسا دقو ١-14 ماع يف تعبط يتلا تاحاملا يهو
 باتكلا اذهب ةقحلم نأشلا اذه يف'هداصراو مويلا ىلا ايروتكق ةريحب بيسانم

 مجج يف هلكت ام كلذ ىلع دزو .ةدافإلاو ةيبهالا يف ةيلغ يه هل ةركّذم يف
 رتسملا فاخ ميرج رتسملا نامث ٠ لينلاريددي صتخ امف ةنودملا تامواعللا
 ف ةفياملا هذه لثم يلدعأ و موطرخا ىلا ايوه نم ينقفار عم و

 باتكلا اذه يف هتاياسح 0 فرصتلا لوادج زيه يفو يرافسا

 ةحاسملا مق يف لالا ريثكت ةريخالا رهشالا يف طئارملا لامعا تبجوتسا دقلو

 | ضرغلا اذهل

 . ةيها دنحلا فِي يرا مومت شئفم دئرفسراب رتسملا قلع دقلو اذه
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 لينلا رون ةلكتنم يف اهتنارتا ابا اريعكو ىلحر نم دونعتتملا ضترألا لع فنرك

 رخآى رم ثادحاب هيف ترّشا يذلا عو رشملا ناك امليصافتو اهفارطا عيمجي
 دّدصلا اذه يف ةعم يل ناك ثيدح يف هتراشاب بلا يلامش ليتلل

 هطرشلا لاجر نم ليئومص تان سريعا اس ار اقالا قاراألز

 نافل رجيملاو ادنغأ أ ملقا يف ةيكللا ةرادالا لامع نم شنب رتسملاو ةيركسعلا

 باتكلا اذه يف ةدراولا ةيسمشلار وصلا عبطب يل اونذا مهناف هتيدنج نم

 ةرهأقلا يف ٌهترطَس''"' مهئامساب

 د اهروص 8 ”تذخأ دق ىلعالا لينلاو تاريحبلا نا )١(

 صم يفظوم دحا ينكر رتسملا اهرّوص ” اهنع ذخا دقق وركدنك يلاع ىلا يتلا راممالا
 0 يصاقا ىلا ةلحرلا تدواع دق باتكلا اذه ثبتك نأ دعب ينا مق ةحاسملا
 سداسلا هقحلم يف مارت اهريخو



 « ةيفصو تاي رعت »

 م2 لوربا لصفلا :--

 ةريحبلا عاستا يف ماع ”لوق

 (”نيتر وهشمنيترجفءاهجدا يف انيأر ةطبنرللا نم ىلسولا ايقي رفا ايت اذا
 ضرا امهيتجْرف ع ةعساش تافاسم يف بونملا ىلا لامشلا نم نادت

 ةيملعلا فيئاصتلا تددمتو اهتاقبط ةيهام يف ءارألا تفلتخلا ءاجرالا ةعساو
 لا روما لع يف نيملضتلا ءايملا ةبخت نم اهباغصاو بابلا اذه يف

 ًابهسسم ال تاريغتلا نم عاقصالا كلت ىلع ًارط ام فصو ىلا ضرعنا مل كلذ
 ليثلا دراوم تناك امل ةناريغ ىودج يذيب سيل كلذ تيأر ذا ازجوم الو

 نم لينلا يرام فصو يف يل دب ال ناكنيترجفملا نينابب ةقيثو ةقالع امل
 لوؤاف ردع كالذي ل انملظم اعصار اريك اهي وكت زكذ

 مْ اس ةريحب نم ةدحاو ةطقن يف اهاتاكن اترحفملا تاتاه '؛يدتبت

 نم قئاقد رشعو ةجرد ةرشع سمح يف مقاولا يلامثلا اهفرط دنع نابعشنت

 أعمجسمم يف ناداكتو لامثلا تمس امهتهجو نوكت مث نمو يبونلا ضرعلا
 ةيقرشلا ةرحفملا بهذتو لوطلا نم تاجرد تس ءاهز امهنبو نايذاحت

 ىلا يضفت نا ىلا ةجرد نيثالثو تس ىلع جني رج يقرش ةرجاه ةاذاحم ىلع

 ةوجف صيصختلاب و ةيدوأ اهيف رجفني و نئطت ضرا ميستاب ةرجفملا )١(

 ) ترمملا )رؤوشلاو يداولاو ةجنلا يهو نيلبج نيب اه.

 يف عبط يروجي رج ةمالعال باتك يف ًاليمح نيفتصملا ءالكه ءاعما ثدرو (؟)
 عوضوم ا اذه يف تافنصملا ثدحا وهو 1 ماع يف ندنل ةنيدم“
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 .يه وا يلامثلا ضرعلا نم ةعبارلا ةجردلا ىلع يهو اهيف بيغتف فل دور ةريحب

 مويلا فرعي اهلثم روغب قحلت نا ىلا ةيبونملا ةيشيملا '''داجتالا فحالت
 نيرشعو مسق يترجاه كريب ايعضوم ةيبرذلا ةرجفملا اماو رمحالا رحبلاب

 العلو ةماقتساو ًالادتعا ةيقرشلاردقب تسيل اهنكل ارش ةجرد نيثالثو

 اتلك يفو ةقيقد نوثالثو تاجرد ميرا يلامثلا ضرعلاو ورك دنكر او عطقنت

 تورطت ةريحبو اراجنم ةريحب ةيقرشلا يف تاريحبو مئاطب نيترجفملا

 وجيراب ةريحبو نانئ اه ةريحب و ور وكأت ةريكب ويطيطنملا ةريحب و سون ةريحبو

 ةريحب ( تربلأ يداوب مويلا ةفو رعملا يهو ) ةيبرغلا يفو . فلادور ةريحبو

 اهارجم ىلعو تربلا ةريحبو دْرَو'دِإ تربلا ةريحبو وفيك ةريحجبو اكحيّرحْتط

 تارتموليكلا نم نيثم يف ادتمم ىلعالا لينلا يداو يلامشلا .

 لادتعاالو ماظتنا امهتهجوو نيترجفملا نيناه رادحا يف سيلو تلق

 يرجنف اعهايم نيب قّرفت '"ادهاونو قون امهيتلكي ف فوداصت ام اريثكو
 قب رقم ىلع نوكك ةطقن يف ةمظعم ةبقرشلا عافترا عقيو«نيجرفنم نير يف

 ةريفملا ىف ان: نيكع لع” راه ويغ كانع قارا نا ريغاسوت ريض نم

 تيبلا درودا هر ون ري قل امأ نيب رهاظ قرافلا ناف ةمبرغلا

 نيتقطنع تاريحبلا عومج مسقتف يداولا ضرتمت ةيران لابج نم ةلساس
 امم راصمالا كلت ءامس ىلا رظنلاب نينرجفملا كنيتاه ملاممو ٠ نيتفلاختم

 اهم نكت سرا د قردت تاودو اناراغ اه راسألا فرحك
 ةلصاوتم''باضه امهيبناج ىلع موقت ًارتموليك نيمبسو نيثالم ني ةحوارتم

 ةف رمل ةعفترملا ضرالا وهو دجت ممج (1)

 ( برملا ) روغلا يف ةّماق ةزراب روخص (؟)

 ( برعملا ) واه رخص فرحت ؛ئراملا فجل داريا (*)
 ( برعملا ) لابجلا نم مفنرملا نود ام ىلع قلطي منسا يبهو ةبضه عمج (4)



 وع

 رع رتم ةئاعبس اهيف مقاوملا ضع  عافترا غلبي را انو رح ضو

 يتلا ةدرفتملا“ تاهوفلا نم ريثك باضملا هذه يناجو يداولا روغ ءاضف
 ١ توجو نوجو اينيكو وراجتميلكت اهوفك لبق نم اهنيكارب تدم

 نيذاه يف ًايدح ضرالا اهتظفل يتلا ةيناكربلا روخصلا عيماجم نا يف بررالو

 تندحا يتلا اهتاجاجتراو ىربكلا ضرالا تارطخب ةقالملا ديدش امل نييداولا

 تاهّوفلا كلت

 راوغالاو نيروثلا نيذهنيب ةمقاولا ضرالا نأى لا نويجولو ما عزخيو اذه
 تايالعو تاعفترم امميمج يلو اا ووصعلا يف تناك ةيب رغلاو ةيقرشلا ىرخنالا
 نيتثلاو من يف مدس اهعافترا غلبيو ضرالا ميدا نم ةهجو ل اك يف ةذحلا

 ب ضرالا يف ثدح دقلو ٠ جئيرج يقرش ةرجاه نم ةجرد نيثالثو

 تلّدبتف ةقطنملا كلت قّبُط يف بالنا اهنم ناك اون هب تجرخا بارطضاو
 هباتكيف يروجي رخ يجولويملا لاق ءربكا ًالدبت املاصخو اهتميبط ملاعم كلذب
 اسحب نيكاربلا تفذق نا دعب هنا « ىربكلا ةرحفملا يداوب » فورعملا

 هو / اهامعنم ةعيبطلا تحارتسا ضرالا نم عساو طاس يف 0 ةشرتفملا

 يناج ىلع ميردتلا ىلع طا طاطختالا يف كلذ ءانثا ضرالا دعا لاو

 ضرالا كش انو ةطفات و وه انني تقرا كو اير تناذسلا نع

 عودصو قوقش .قراوفلا كلت يناج ىلع تناب ىتح ديور ضفخت

 ىلعو ٠ رجافملل ةيدوا تحبصا ىتح ةلياهتم لحزتت اهمق تلاز امو ةيزاوتم
 تمرو اهم تكارتو اهتمايق تماقق نيكاربلا تداع تائداللا هذه رثا
 .فارصنا تاثداحلا كان تقاعاف قراوفلا كلت تاوج لعام اتافوذقع

 حاطب و تاريحب تناكف ت تاضفختملاو راوغالا يف تستحاف ضرالا نع هايم

 ( برعملا ) ضرالا نم ظل امو لهسلا فالح وهو نزح مج 000
 ( برعملا ) ةنفارانلا لبج نم يهو ةعّرف عْمَج (؟)

 ١
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 ل زغ ارم ؛ هيف ءايسلا نط نمز' تارعتلا هذه ءاذثا ف ناك دقو( ةساع

 و درو 0 رابح يف يف غاتلا تر م هارتام ليلدب انموي يف ةمرزغا

 رصعالا كلن يف اب 17 بو.ذم غابف تاريحبلا كلن مظاعن ىلا كلذ ىتداف

 ةمقاولا ةيطسولا ىربكلا تايالعلا طوبه نا مث .مايالا هذه يف ةنليرال ًاقلبم
 «افالا كاش كلا نب ةحطسم مغلي مظع روغ ةنع ثدح قوقشلا نيب

 نزلا رمث ىلع 25 508 اهلا ردك دبع تايقر هام عنا

 هايم تحفط مايالا رك ىعو . ايروتكف ةريججب مويلا فرعي ءاملا نم مْ
 كلذ ند تنام فاو رد اما انا لع تقل دبا قرا تارحلا

 ايروتكف ةريحب اما ٠ اهتاطْبهو ضرالا لويم اهيرج يف تست ةيراج راما
 تربلا ةريحب هايم اماو .ايروتكف لين ةنمناكُف يلامثلا اهفرطيف اهحوفط ذخاف

 ايروتكف ري تعمتجا ىتح ةهايم تبهذ يكلمس رهن اهنم لاسف درودأ
 أاهضعب ا هاومالا كلت تماضت 3 نمو ٠ تربلا ةريحب يف تبكسلاو

 دعب فرعيو لبملا رحب ل لاقي رف ىّرجم اهعومج نم فلأتف ضعب ىلا

 ضيب.الا ليثلاب لامثلا تمس يف وريس
 ريغ تلْخ رصعا نم تفكلاو تضقتنا دق ةيناكربلا رهاوظلا نا ءافخالو

 ليقتسم يف راثلا لابج تداع اهراف ثيككلاب سيلو تاب ريغ اهءاضفتا نا
 ةقطنملا كلن نم دحاو .مسق يفولو امه صيف ناروتو جايملا ىلا نامزالا

 .ناروقو جايه يف مويا ل ىلا تماد ام اهئاق وثيك ةريحي يلام نيكاربلا نأش

 .لادتعالاو نزاوتلا دح نآلا ىلا غلبت ملاهترششق ناىلع ةلاد كانه ضرالا ءامسو

 ةنخسلا تاراوفلا مثوّرب و اشاغين يتريحب راوج يف ناخدلا دعاصت كلذ و
 لابي ةريدتسملا ةراملا نويعلا مث در ودا تربلا ةريحبل يبونحلا فرطلا يف

 يداو يلأعا يفو أ تريلا ةريح نم وب رقم ىلع اهنم وه امو يروز“ور

 سوفت يف امل راصمالا كلت يف اهتازازتهاو ضرالا تاجاجترا نا مث ٠ لينلا



 ا

 ةقطنم يف ةمقاو مهضرا ناب نوركص ذي اهب ىركذ م يمف ْئَسرثأ نيلهالا

 اهتافوذقمب تفلأو ناروثلا ىلا ًاموي 3 اربلا تداع نارا لزالزلا
 دالبلا كلت ءانحس ين رخآ بالقنا مق ذئدنع ٠ ضمب قوف امضمب اهتملاذ

 نيدتلا ةحوغ ع جرح امةلأسلا هده ودنو نيا رخم مدقتامنا ريغ ءاهنأيكو

 0 عصب ىرخا تاريغت ىلا ددصلا اذه يف ةراشثلا ا ينكلو نظلاو

 مهل : ١ ةتباث ةيعيبط ناس ىلا ةددسم اهنا ثودللا ةدكألا دادع يف جردتت

 مذا قمن يف اهكردي ملا داكب الف عوقولا ةعب رسب !متاثداح نوكت ال دق

 يذلا رودقللا رمألا امل مقي ىتح منامالو امل داصال ةعدتسم ةخسار اهنكلو

 انام لالا كح ا دعلإلا نيرقا تانداذلا كانت نيرا ةعزوو نامل

 كرودملا اهئاذ نيرمآلا نيه نا ءافخالو ءربثلا نطاوب ىف ءاملا رت رخآالاو

 اهل نوكي دق صوصخلاا ىلع اهددص يف نحب يتلا ءاحالا يف نكل ضرالا يف
 ٠ .ركذلاب ةي رح ةليب ةقيقح كلت ٠ ليثلا دراوم ىلع ربكا رثا م ءابالا ليقتسم يف

 ةرجفملا دالب يه امنا دراوملا كاتب ةيلكلا ةقالعلا الو تأت برقالا دالبلاو

 يلمس ره تريلا ةريحيو دراودا ثربلا ةريخح اهيفو ةمب رغلا

 اهاساسرا رستم اف تناك درا يق لا هن العال هراذب
 نمرلا يف اههايم لزانم ىلع ةلادلا اهبيسانم ملام ناذ مويلا هرمغت ام ريثكب حسفا

 ىلع اهتفاخو هايملا كلن" اهلع تيضن يتلا ةيزيلبالا بساورلاب ةرهاظ رباغلا

 ناجلخلاو راوخالا ةئيه نأ كلذ ىلع دزو ٠ اهراوج يف .ىتلا ضرالا تاعفتره

 لئاوج يف نيملا ىأرمل اهلك ةرهاظ ةيلاتتملا بيسانملا اذكو ةميدقلا سو ؤرلاو
 اذه ضع و٠ ضوملا كلذ ريدتسم نيم مسر يف تططخ |, 5 علا نقر

 ناك امبراو ديعسب سيل دهع نم ثداح ر ألا ضبلا ىلا ةيسنلاب راسحتالا

 قا كدلك طرا نسا 5 هللاو» ٠ موفلا 'هليخ امم عرس 005

 .تناكةريسلا نع لامثلا يف ةرحفملا 1 وه هيف بيرال يذلا رمالا نكلددب
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 م ىو يح ادا جلا دع اولا ورنا رف انمالطر عطقي زجاحب ةدودسم 0

 زجاللا كلذ كفنا مثنمو .ةرثاكتم هئارو نم شوحتت تناكف ريسلا نع هايملا

 هازم ضاقتلا ىلا ىدأ لق هئاق هيض نكي هموت © ةقولنس نق هل 641 ةيقيكو

 رك ذت ةلق اهرمغت يه تناكيتلا ضرالا ةحاسف كلذب تأقف اهضلقتو ةريحبلا

 دونا كلم هت هل لاقي نوت ةنغ ًاشن ادودخا ضرالا يف اهحرخم لمقاو

 ةدحاولا نين ريحبلا يتقطنم لص اذا وبف تربلا ةريحب ىلا يضفي ىتح اهرادحتاب

 تخاب ىتح هيفافحو هارع ضرا فرج رهنلا كلذ هايم تناكو ٠ ىرخالاب
 ةيضرعلا تاعاطقلا نم ةائينت ام كلذ ديؤيو انمانا يف ةتغلب ام هيف بيسانملا

 تيقاك ةرورصلا هذه لع فروج دبازع اكو «ةضقلا يتلا اذه دا يف

 ىلا لازت ال رهنلا هايم تناكالو ٠ صقتنتف اهنم اهئاعبنا دادزي. ةريحبلا هأيم

 ةريحبلا بوسنم نوكي نا يف ةحاشم الف ''' اهودستف هضرا يف لمعت مويلا
 طاطخالا اذه قومي قئاع :رم ىرتام ىلع سيلو طاطخالا ىلع اهقم

 أهماع ىجارتت هذبف ةضرتعملا ةقانلا روخصصلا نم رهنلا ىرجم فصتنم يف ام ىوس

 5 ليدعت ةرطنق ةباثع روخصلا كلت نوكتف تالالشو لدانج يف هايم

 لاّيَح اهنلاوز نم ًاموي دب ال روخصلا هذه نا ىلع ٠ رهنلا نطاب يف فيرجتلا
 ىتف هايملا لمفو رادحتالا ةدشب ًايدتسم ًايجيردت ًاضافختا رونلا عاق ضافختا

 درودا تربلا ةريحي سيرالو أهم لوزت تلاز
 اهعوقول ةرمالن كلو مدقت ام فالخ ىلع اهيف تاثداملاف تربلا ةريحب اما

 ىلا يدؤت هيف ةيوملا لعاوفلاو يروزتور لبج حلاثم نا كلذ ديكأ ابلعفو
 ةفرتمت ''”ضافارلا نم اهنم باسفي ام لكو اهتتفتو ماودلا لع عبناوج تاحت

 ( بترمملا ) هفرجو هرشق اذا هوحسي نيطلا احس نم (1)

 ( برعملا ) قكذتف ةنم مّطحت امو ةتراشق ءيثلا ضافد (؟)
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 ٠ ةريحب ىلا اهب يري وهو يكلمس رهن ىلا هب ةبهاذ قياضمو '””ديداخا ىلا لويسلا
 رهتلارادحتاو اذه ءايلملا هئاحنا نم ههايم اهبلجت تلا نيطلا ريداتم ارممو تيربا
 ههأيم حبصتق هتيرج كلذب فختف لقي تببلا ةريحبل يبونللا فرطلا دنع

 . ةرواجملا دالبلا حاطب يف ابعيمج رقتستف داوماكلتقاتست ةعفاد ةوق اهل سيلو

 ترلا ةريخ م ةيبونملا فارطالا يف" ف اردالا ساور تنوكدقف هيلعو

 بوسنم مفريف ةريحبلا هذه هايعاتيشف ايش لخادتي ضرالا نم ًاطيسب ًالهس
 رحب هلمعي كلذ لثمو ٠ يل اوتلا ىلع لمعلا اذه لمع بساورلا هذه لازت الو اهعاق

 .قيضتف ةريحبلايف فارجو هزياباب تاي ورف ةريحبلل يلامثلا فرطلا يف ايروتكق
 كو نرش ةرواجلا تاضنملاو ماكالا نم ةنتالا ةريثكلا لويسلا لمح اذكو

 عافترا ىلا ةاعدم فارجالا كلن نوكتو اهيف ذ هيفلتف فارحالا نم اريك اكيش

 رثا امل نوكيأالو دراودا تربلا ةريحبو تربلا ةريحب بيغن ةياهنلا يفو ٠ اهعاق

 بهذي وهو ةرحفملا يداوو ويك ماكحأ نم هايملا هيلا فرصنت يأ وس

 دعب الو تربلا ةريحب يف مويلا هبصم دنع ايروتكف رحب يف بص ىتح ًرحبم

 نيئريحبلا بايغ دنعو ٠ لينلا يلاعا ءاحا يف عقو ام ءاحالا هذه يف مقي نا

 ددتي تاكأسماو دودسلا ةقطنم عقانمب هبشا عقانم ضرالا يف مو اهلاوزو

 يف ةلصاخلا تاريغتلا نوكك نا“ ”يببطو ٠ ٠ راجم ةدع يف ارسل انف

 ديف ماجا ةيفرلا ءاوقلارب | روكا رهو اها ماع ولا يك

 انأغوم نوكي يلا داوملا نم ريثك ايش اههايم لمحت اهدجتو"”ضرالا
 ةحاسفلا كلت انريتعا اذا هنا ىلع ابتحاسفصاقتناو ةريحبلا ماكترا يداهلا ىلع

 كلت زا نااار ارق ةكدحلل رابدخلا انتو ورحل نكذب اه وانو

 | -  (برعملا ) ضرالا يف ةليطتسملا ةرتخا وهو دودخأأ مج (1)

 (ثرعملا)ضرالا نم تلك او لويسلا ةتفربعام يهو فارجو فرج" مهب فارجأ 69

 ( برعملا ) فرشاو ضرالا نم عفترا ام ديعصلا (*)



0 

 فذرحلا كدني مل ناف امههتياغ لاو ءطبلا يف نوكي تاريغتلاو تابالقنالا
 ثدحال تابالقنالاو تارييغتلا هذبف ضفخيوا نوبير لدانج دنع مئاقلا

 كي لا لمت ادا لي واتلا هنا اضهارالا آفا قديم ا ماظ املك
 ايروةكحف ةريحب قبت ىدلا ةديعب نانزأ درودا تربلاو تربلا ةريح لاوز

 هل احيمص اعوبنيو ضيبالا ليثلا هامل ربك ًاسمجعتسم

 مؤ جس ع وسي سس

 ها( ىلاثلا لصفلا .زتخ-
 5 ةريخ ف

 .كريب من ميدقلا ملاعلا يف ةبذملا عقانملاو جتاطبلا عسوا ةريحبلا هذه

 يبونملا ضرعلا نم تاجرد ثالثو يلامثلا ضرعلا :نم ةقيقد نيرشع
 بوسنم طسوتم نع اهعافترا ٠ ستنلرج يقرش الهو او 4٠ ينرجاهو
 ابفرط دنع ءاوتسالا طخ 2007 0ووردش اسايثم دنع يورلا رحبلا

 ةيناملالا ةيزيلحتالا ةقشلا ضرا ةيلامثلا ةهملا نم اهيبناج فنتكتو يلامثلا
 ضرعلا نم ةدحاولا ةجردلا دنع كلذو نيرواستم ني رطشن اهرطشت نأك
 راوخلا ةيب نجلا ةيلامثلا اهتطاوش لاختي عب رم هبشف الكش اما ١ يبونحلا

 يبرثلا اهبناجاماو ةضرفم ةسّرشم اهب توك روذلا ةديمب ناجلخو
 |ريجاكر مث بصم دنع ةعقاولا ىربكلا“ ”ةاوهلا فئاكي ةنال لّدعأو موق
 اهرزج عيماجم ة :رثكي ةردان ةريحبلاو « قرشلا سهم نم برغلا بهم يف ةبهاذ
 الامث اموفوب عومجم ةثالث عيماجملا هذه مخضاو“'اربل نع اريثك دعبيال اهبلاق

 (بترمملا )نيلبجلا نيب ام ةوجف (1)
 .دعبتسملاب سيل كلذلو ةضماغ ن آلا ىتح لازت ال ةريحبلا هذه طساوا نا (؟)

 انركذ ام ريغ ىرخا رزج ميماجم اهنوطب يف نوكي نا



 - اه

 نيو كجم 1 ومتزاوق ىلا وبتلاو وزر ناقل ال7 هع دوو
 ورمل لسا عوبجلا اعلا اهنمو ٠ ةريحبلا نم يقرشلا ي وتلا فرطلا ىلا
 ةريزج ةريحبلا رّرِج مخضاو ٠ ًاضيا يقرشلا بونملا ىلا هموكعومجمب مدنع

 ةلصتم ةريزج هبش نوكت نا برقت ةيئاملالا ةقشلا ضرا يف يرركوأ

 مدنع نافرسي نير هيف ليسي ةعسلا ليلق ضرالا نم 000 يف ربلاب

 فئاوط هلها بلاغ لوهأم رئازلا هذه.نم مظغالا داوسلاو "٠ يشيجاب

 يسر زج نم مفتريو ٠ ٠ راطقالا ةعساو ةيعارز ضار 0 نيدايصلا

 يفو ّىسسو اموقوب يومي 2 امسلالو رظنملا فيرشر ملا هذهرتكار "قياده

 .ةريحبلا حطس نعرتم ةئاتسوا ةثامسخ اهضعب عافترا نوكي دق لابج اهبلاغ

 اهتبرت بوشإ ةب رجحابلك اهضرا تاقبطو تبنلا ةفتلم ةفيثكت اباغاهعيمج يفو
 ”يروابلا ياونسلا رجلا نم ةقبط اهتمي نمديدحلا

 يلامثلا ابفصن راوغا الا ر 6-0 د امنع لعيال ةريحبلا راوغا نا مث

 غلبي طئارملا ثدحا يف ءاجام ىلع ل قم 2
 0 يلامشلا لحاسلا ىلع ّيوُوْللا رّزج نو تيزقلاب كلذو اراه نيعيسو نذل

 ىلا رشع ةسمخ ردقبربلا نع دعبت ةريحبلا نم ةقطنم يف قامعالا نا لوقا

 كات نا ىلا ريشي رباسملا ةتقشكام ناف اريثك فلتخم ارم وبك نيرشع

 ذاق 1 مرقم يعزي نركك"" هارت نابت قامالا

 : ل سا 18856 ةنس ندنل يف عوبطملا نادوسلاو !دنغوا باتك ملاط 01(

 كتني يذلا ماوثلا ا وموللا باذملا اوقاذ دق يسس رج ياها نا 0(

 ملط يه رولا هذه نا ناموتس |ملاعلا لاق (*)  ماوعا ذنم ًاميرذ آكق مهب

 ميدقلا يف تامئتر اان تنوكت يتلا ةيئاوصلا ةب رجلا تاقبطلا مسج نم

 ةيرحبلا ةراظن اهمعبط يتلا نومتاو وه نادنموقلا ةطي رخ يف كلذ ىرث 0(

 (برجملا ) عاقلا يأ روغلا ىصقا وهو كَرَذ عمج ه (

 ةطي رلعا كالت يف ضيا كلذ ىرت 5(
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 قالا وع دنالا ل4 يك رملو وول هيو هن او ألو نال

 كام لا نش لم نيب يعف اهضرا تالمتشم اما ٠ ةريحبلا طساوا

 ةرثدكس كك : علا ىلا درس .تارذلا ةقيقذت ءادوزب ةكلظو

 يف ناككللذلو ءاملا م قس داك اما نيكو اب ركع تايعلا

 ةوالحلا ديدش فافش حارقف ةريحبلا هام اما ٠ رطللا نم ءيش اهيف ةحالملا

 كلتو هذه نيب تلاف نيترحفملا يداو يف ةعقاولا تاريحبلا فالخ ىلع

 كلوت ةطياقلا وسلا نانإ ف سم قربا ويس ايوان نكات

 ةضرع ةريحبلاو اذه ٠ دوسأ فتاكامبرو مئاق ريغأ وهف هامسلا تماغ ىتم

 ولعتف مطالتت اجاوما ثدحتف ةأطولا ةديدش اهيف روثت عباوزلاو فيصاوملل

 رزملا نع ةدعابتماهيف تراسيه اذا رطللا نم قراورلا تماس ايلقو ًالئاهاواع

 تاراوذ ةراعبلا قو. '"”ةقاماملا دادععا دنع نينا اهل ًافرموزللا هذه نأف
 رتم وليك فلا نيتسو ةينامث ةريحبلا هذه ةحاسم غابتو -- "ا

 اهلوط ىعقاو ( ةيدنالتوكسالا دالبلا ةحاسم لذاعي ام كلذ ) عيرم
 نايمة دعوا عقبوًارتمولي كن و ردشعو ةئامثالث اهتعس مظعمو رتم وليك ة اجرا

 نوبير لدانج ىلع ريس ايروتكم روت هنم رحفني دحاو جرخعالا املس يل اهنكلو

 نْم اهلا ا ةسيئرلا لوادملا امأ ٠ ةيلامثلا ةفضلا لع نويلوبال جب علخ ِق

 ( الاب لودج 8 ”هللاقيو) صقوأ لودجو و ا لامشلا

 يلامثلا مفرط دنع ةريحبلا ىلا يرحت راهن | نم ويس لودج يب رغ ىلا سيلو

 نم ءاملا يف ت تازئاو نط ٠٠ اطومم ةنيفس تئشنأ 9٠ م ةلس عيب ر يف ا

 هذه نم يتب ام فاشكتسا امهم ضرغلاو ىرخا ةنيفس أشنت مويلاو فرو
 نوكيال ىتحضرغلا اذط قفاوم اهءرج نا يف بيرالو ٠ ًاضماغ ًايفخ مويلا ىلا 5 ةريحبلا

 ىمرملا غولب امهب رسينيف فصاوعلا نابا يف ةريحبلا اربع اذا ةتبلا رطخ امهبلع

 نسلو سقلل نادوسلاو ادنغوا باتك مجار (؟)



 5 اب 57

 ىلع ًاشنت ءاححالا كلت يف راهالاو *ىطاشلا سنج يف كلانه“ ''لياسَملا نإل
 ينضفتو لامشلا تمس ةبلاط اهنع ةديسب زيستف ةريحبلا نع تارتموليكلا ضعب
 ةيناطيربلا يضارالا يف قرششلا بهم نم اهيلا ةيراجلا لوادملا امأو ٠ ليثلا ىلا
 هنوص نم هيلا عق و 'ءودنص لودخو وجابت .لودحو ودنا لؤدج يكف 0 . هلأ 54

 قصتم دنعو يرث 00 رخو أك 5 ريع : ةنالإلا ةيزيلجتالا موختلا يلامش بر هل

 5 كذأسو ءام دروتسم رإكأ وهو اريجاكر هن اهيلا ليسي لحاسلاب موختلا هذه
 اهنارثك نال اهربخ يب لصتا ام ردقي راهنالاو لوادملا هذه ةغص دعب ايف
 موخض يف اهيلا هال فاكب الو فاشل سيل امالانألا ٌةنع لعبا ..ال
 ةناملالا ةموكملا ترشن دقو ©” ةريثك امنع تامولعملا ناف ةيناملالا ةقشلا
 راهنالا نأ ابنم نيش اذه | ةمولا دأ ةححصم ةيفاو ةطيارخ داليلا كلت نع

 يقلابمَو اناَوُرو (ارام وأ ) شابدار ام يه ةيقرشثلا ةوملا يف ةعقاولا,ةسيئرلا
 ّيهف بونملا نم ةباصلا راهنالا اماو ٠ ةيقرششلا تايالملا هايم اههف بكسنتو

 هذه نضع نا - : .: اسيد ينابتكملو 0 يناَودو 0 وسو امو

 اهؤام هي 9 نإ ةيئلالا 208 قع تلم ةيقرمالا ةقشلا راهماو

 لويس اهضمب ( اهتم ةيقرشلا ةيبونجلا ةمقبلا يف ًاصوصخ ) ةيناملالاو "راج
 ةنسلا نم ةصح يف فافملا اهكردي مثراطمالا نمز يف ضيفت ةريزغ

 0 مييلخو نك. جب اخو اخو ودنريفاك عيب ياخ اهبمخضاف ناحلملا اما

 تينساعاتو اشاب 4 'ريمأ حجياخو ةلامثلارأ اطقالا ف ا رو

 8 . [١ بترول ) - هانا ئرعوغوب لي عج )0
 ةلاوكشلا ةتملط ًاراجج رشع ةتس يف ةيناملالا تارمعتسملا ءابنا 0 )0

 نززوج 'نفو نسلوتساو نمؤبو رشبف فيلأت ًاضيا عجار ٠ ةينالالا
 ( بترملا ) يرجلا ماد ثبات يأ (*)

 أ
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 كف قمح ددع اهريغو ةسونملا ءاحنالا يف كيبسا جياخو

 يف اهفافضو نيطلا ةريثك اهضراو ةضاخم هناك ّلَحَص دبا اهؤام راوخالاو

 اهصوخت بصقلا عاشو ّيدْرَلاب ةصاغيهو ةمساولا ماجألا اهب ريدتست اغلا

 كامسلا تاعامج اهفاوجا يف نوكيو ءاملاريط اهب حبس و حاسفلاو رحبلا سرف

 فلاذتت ةريحبلا لحاوسو ىطاشلا نم برقا 1 هداطصبًفانصاوأب ورْض

 اباضه كانه نوكتق "'”يلامثلا ريفضلا يف اهسال ةعفترم ف ةثيهو دلكش

 مليم انو نير ةفاح ل وكم هنادي نب فاه: كواقعب ردهم

 مناقلا يداولإ اماو . "ىطاششلا ىلا ىمارتن رخصلا نم ةقحالتم ٌفونأ يهو ءالل

 يلامثلا فرطلا يف يه مث رجشلا ةفتلم تاباغوذف باضحلا هده ءارو ام ىلا

 تاريجشلا ضعب و '”جنلا نم لق امالا اهيف سيل ءادرج ةطسبنم اهنم يقرشلا
 ةهملايفو . يدنن ماك اب قحاب فارطالا عساو ضرالا نم طيساهنم نكي

 كلن نمو اجنناكر بن غلبت ىتح 00 نوكت ةيبرغلا

 ىلع ىرتف ضرالا بيسانم صقانشت ةريحبلاب اريجاكر هن 0 مغدنم ىتح ةطقنلا

 يف رع ىرألا ةديعب ةاوبمب روهشم كانه لحاسلاو ةيلمر طئاسا ءاملا بناوجأ

 اهنءتارتموايكلا ضعب ةفاسم ىلع يب رغلا يلامشلا فرطلا نم ةريحبلا ةاذاحم

 باضملا هذه دارت اريجاكر بن نم برفلاب و.ًالامث ايتتاكرهم مفىلا ؟ جن قح

 ضعب يف رع يدربلاو جينملاب ةاشغم ةبيحر مقانم ك انهو ءاملا نع لوحتتف

 موقتف ضرالا دوعن كانه رهنلا يب وذج ىلاو ءربلا بوص '"ىطاشلا نع ةفاسملا

 لصتتت داهو اهيفو ءاملا عطس نع رتم ةثامثالث اهضعب عافترا نوكي باور اهق

 يبرغلا يب والا فرطلا يفو رم ةنام اهم ةدحاولا ةدهولا روغ غابيو ة ةريحبلاب

 خان توكيو ءالا يف ًابعش دنت فورجو ةبرتلا هي رجح ءادرجب ماك"

 ( بترا )اهطش ةريحبلا ريفض 01(

 ( برعملا ) قاسلا ريصقلا تبنلا مجنلا 0 ١
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 را يفرش تاك رع يتو الاوك فردا نجوم هاك ورتلط٠
 ابلحاسو رقم ةاعبس ردقب ةريحبلا حطس نع أهم عفترت وجامو اتجام لابج

 لابج ةلسلسإ لصتت ةيلاوتم فورحو تابع اهنم نوكي ةدهان روخص يلامشلا
 ديعب ربلا قصاب هتفض ءام يقرشلا اهيناج نا مث .ودن ريفاكخيلخ مون لع اويل
 هايملاف ( اريجاكو اضناكيعرهن نيبامامس الو ) يف رغلا بناملا اما رثكآلا يف روذلا

 دح نم ٌرودرد وأ رايت ةريحبلا باتجيو '””اهبف ديب ىدم ىلا ةلحّض هيف
 ةيرج ةدش نائيش رايتلا اذه مايق ىلع ثعابلاو نوير لدانج ىلا اريجأك رهن

 نم لكل اءرادقم سيال نكلو ةيرودلا حايرلا بوبهو رهنلا كلذ يف ءالل
 راح ةحاسم غلبتو ٠ رايتلا اذه ثودح يف لعاوفلا نم نيرمالا نيذه

 | وم ةح ىلا تنارتسواكلا : انا تموز ناك اه نيف اوك ةرحبلا

 ايسالو هطيطخت لهسبال ميل ريغ رئاهلا اذه لكشو اهسفن ةريحبلا ةحاسم

 هايم هنع قلزتت يذلا 2 نا مدمتت ام يف تلق ٠ىب رغلا لاهشلاو لامثلا يف

 ناو هسفن لحاسلا يف مقاو لينلاو ويس رهن نيب ام ةيلامثلا ةهلللا يف فصلا
 كاذب طيح يتلا ماك الا مردصم لامشلا ىلا يرجييتلا ليسلا هايم يا ليقتلا

 ةيبرغ ةيلامث ةهجو يف بهذب ًاقارَح لينلا جرخم يب رغ ىرت تناو٠ لحاسلا

 لام ةدانع ىنن رع وعد مثنمو يروزنورلا فل لالتىلا يضفي ىتح

 اههايج يمرت ةفطنملا هذبف اريجاكر هلل يلامثلا ليقتلا ف'رح يمه يتلا ارابموّرلا
 يونج بهذي ةمظعف اريجاك رب ليسم اماو ٠ يزيورو اهتتاك يرهن ىلا

 دومنا بونملا ىلا مث ٠ اكينحنط ةريمي ةطيحملا مك لا

 ديعب ىدم ىلا اهتحاسف جرفنت ةيقرشلا ةهلا يف اهنكلو قيضتف ةقطنلا كلت

 ةيلاغ ةيناملالا ةيزياجتالا ةقشلا يبونج عقاولا لحاسلا نعانه ليق امنا )١(

 ١م؟ ةنس نادوسلاو ادنغواب فورعملا نلو سلا باتك نم ذوخأم



501 

 ("اقراوفلا اماو ٠ هثرِحح ةبالعب هبشا ةفاسملا هذه يف نوكتف ةريحبلا كلت نِع
 يدان ةبالع ًالامث هنع لفساو "وم فرجو اوبل ماك اف يقرشلا لامثلا يف

 ةصقان ةقطثملا هذه ةماع يف ةيونسلا راطمالا طسوت٠ داصرا نا

 رادم يف هأيملا نم ةريحبلا ىلا عقي امرادقم نييعت رذعتي كلذأو انه ًاصقت
 انيدل يتلا ةلياقلا تامولعملا ىلا دنتسن كلذ يف نحنو سيرقتتلا ىلعالا ةنسلا

 اهتحاسم راطقالا ةمساو هذه لم ةعقب نا حضاولا نمو ٠ نأشلا اذه يف

 اهميلقا قروب لأ نم دبال ةيدنالتوكسالا دالبلا ةحاسم فعض زهانت

 نكامالا فالتخاب ريبك ف التخا ىلع اهيف راطننالا هايم روهججو اهؤاوه يا

 يروزنور يرن راوجب ةطرفملا راطءالا نم هارتام 5 دياي ٠ عقاوملاو

 لاو ةييقظ اهراظمال ةنيرالا ةيوتلتا افلا اماؤا 9 تايالعو يدنتو
 تاثداملا بقارمو لوقا ٠ روطمم ريغ ديدم ضرالا نم سبب ةريحبلا قرش

 تاثداملا داصرا ديقب د مو ضعب نع اهضعب ةدعاشم ةدودعم ةيوألا

 مارج نييمت ناكمالا يف سيل اذا بيرق دهع نمالا اهنم ريثك يف ةروكّذلا
 زاطنما تناصر قم الا كانو امظانت اهدي زف ايوتتس هامملا حم ةيحلا ايات
 يف امهداصرا تنودو ًاضيا يلامثلا فصنلا راطماو ةريحبلل يبونملا فصنلا
 ةروضلا هده ريغ لع داصرالا نم انمايا ىف نيس ام لكف٠ةيلاوتم نينس ةدع:
 هايللا عجاضم ةحاسم نييعت ايا ناكمألا ف نسلم ةعللا نيت نيفنأل
 بتتساو طئارخ ةطقنلا كلتل تعضو ملا طبضلاب ةريحبلابوص ةيمارتملا

 ش هيلع لوسي ال نأشلا اذه يف مويلا لاقي ام ةمامف ٠ بيسانملاب مملا
 دويقلا نكلو ةدودمم نكاما يف راطمالا داصرا نم انكم دقلو اذه

 ةنس داصرا ىلع لمتشا ام اهنم ءلقو ةلمكتسم ريغ داصرالا كات اهيف ةدراولا

 .لبنلا يلاعا راطقا يف نوكتو داهولا نيب ام قرفتيتلا لابجلا قراوفلا داري
 (ب”رملا) داهولا كلت ىلا ةبكسنم اهب اوج تاردحنم يف هئرام ىتارتي يذلا ثيخال طقاسم
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 يف ىيتانو يتنع نع درو ام دويفلا كلت يف ءاج قيسن ربكاو ٠ املامكب ةدحاو
 0 ع ها راطمالا طسوتم اهب انملعن دقف ةريحبلل يبرغلا يلامشلا فرطلا

 غلب دقو + يا او ةيمو نانو افلا طسوتلا كلذ ناكو ًاماع

 نييبراو نيئثاو نيتئامو افلا ودم جياخ ىلع وموسيك مسق يف طسوتلا
 فيينثاو ةئامئاثو افلا مسقلا كلذ نم سايموم يفو نينس سحخ 0
 نييباقم تميقا دقو لوقا» تايآلثلا يف كلو قيس قس يف اشيلم نيثالاو
 عر سل كادر لك ارو ا ع اطفال
 ةلماك ةئس نآلا ىلا لمشنال اهداصرا نكلو يروزنور لابج نم هب رقم

 يب غلا ةريحبلا ىناج ىلع ايوكوي دنع داضرالا دع وف ةيناملالا ةقشلا يف اما

 سمج يف مه ”ةأحم يو هروباط يفو ينوثملا يناملا ىلع اًرياوم ةلابقو

 حلما رحبلا حطس نع اهعافترا يبونحلا ضرملا نم قئاقد ثالثو تاجرد

 نيتئام ةفاسم ىلغ ايروتكف ةريحب يب وذج ىلا ًارتم توثالثو ناتئامو فلا
 را نا تالا تدانلا دبع داسرا نه نتيو:+ "اع ارتم ناو

 غلب طسوتملا نآف ةركذ مدقتلل ابوكوي مسق يف اهرثكاو اهر زغا تناك

 0 هروباط مدق امأو نيئس عبرا 3 ةرتميلم نينامتو ادحاوو ةمامو نينا

 لد دقلو ٠ ًارتميلم نيثالثو ةعبراو ةئامبس ىوس نينس عيبا 3 ةطسوتم»

 ةسجخو ةناعالثو افلا غاب كانه راطمالا نم عقو ام نا ىلع انا 0 يقم

 ةناعافو نيا غلب ١١ ةنس يف ةتكلوارفم - وهف ةنس يف 0010

 ةلباقم ةماقا ىلا ليبس ال ةقرفتم فتن الا يهام دويقلا هذه نا لع ءرثميلم

 يلحاسيف رطملا نم مقو ام نا اهنم نما اكل ةرباسم اتسنال امل

 اذه نم لقاو يلاءثلا لحاسلا يف هنم ًارادقم رثكأ | يب ونملاو 3 رغلا ةريحبلا

 داصرالا كلت نكلو را قرش يئاريش دنع طبيا دامرألا ل ذختوو )١(

 :يتامدسعطا
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 نكلو راطمالل داصرا نم يقرشلا بناجلل سيلو ىصقالا بوذملا يف مقو ام
 لاك يف عش راطمالا تناك ناو هلا اهركحذ مدقتلا لوادحلا نم دافتس

 ليررباو سرام ىلوالا نينادم يف مقي اهدشأف راك ول نيب ةفلاختم ةنسلا

 وينوب ارهش اقافج ةنسلا روهش رثكأو ٠ ريفوثو ربوتكاو ربمتس ةيئاثلاو ويامو
 ةقدك لي ناطمالا باهتنا قاع اها لرادملا كلت نك تيقيو يلو

 أ رطل هايم تنلب اًرياوم ين ناكملا فالتخاب فالتخالا نم ةدشو
 أروع نع اهذسسو ). ءروباط يف نكت او رشميلم ةاقانثو يلا هم« ةكش

 يف 3” راسا قيدسفلو ةنالتو ةئامثالا وس( لهفف ارتم ولك نونا نائم

 ماعلا كلذ

 ارم ايروتكف ةريمي ٌةطيحلا ضرالا ديعصل اب ملعلا نس ماني يذلاو

 سئراوكلاو ( ناوصلا وا ) ورا نهوهام علا يك نا تاقيطلا

 ايلعلا ءازجلالا يف كلذو ةيريشابط :لاط ءاره ةرشق يف ةصئافيجوللا رحألاو

 ةقطنملا كلت نوكو نيمسلا لابصاصلا اهب وشيف داهولاو دوجتلا يف اماو اهنم

 : 00 ةيديدمب نفاع قرألا يم اردن وول ناسا هالو انوع

 9 ددلبلا كتب صاخ عنيد رمحا نول اهنع فشكتي اهتتفت دلعو

 ةريحبلل ةيبرثلاو ةيلامثلا يناوملا ىلع حاضيا رثكأب ينأ, ام يف راكتأس
 ٠ لوقاف ةقباسلا يناحر يف اهتمج كاراسو كنار 00 نكد ايزعجتب
 نيفلا هعافترا 3 و ةريحبلا عووتسل يرنلا يلامثلا فاملا لع نا

 ..لريسجو 1 ءاهز دعبيو حلما ر حبلا حيطس نع ل ةئاعبسو

 7 وينو يرهش يف كنك رياربفو رياني يرهش يف فافجلا ةنمزا متت )1١(
 .لواستيو ًاريزغ بلاثلا ىف رطملا نوكي ربمسد يفو ًادج ةفلتخم هراطماف سطسغا اماو
 رخأتم وا ًامدقتم فيركلا "يجي له نأشلا باحصا

 « ايقي رفا بلق يف اشاب ني. مم » باتكب فورعملا ناهاتسا باتكر ظنا (؟)
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 رادحتالا نوكيو عرس رادحتابرالا نوي كاماومو ينضم اتراك

 نيناكم ا نيب ام ةفاسمو رام 0مم ردشب يتورابومو هيالعلا فرح نيب اهف

 نم لطاع اهرثكأ ةي رجح كانه ضرالاو طقف ًارتموليك نوعستو ةمبرا

 ثم نيتسو ةلام عافترا ىلع يتوراب ومو, يفو ةقيم ةعساو ةيدوا اهيفو رجشلا

 ديدح ةكحس تاقرت# يف ضرالا قبط نول لا اا ةريحبلا حطس نع

 تافاخلا هذه لثمو ليسلا الخ يتلا ””كيلامدلاو ىصحلاب ًاشرتفم ادنغا

 مفترت يهو ةيلامثلا ةهملا ىلا ةريحبلا لرع ىرخا نك اناوو اذيادماك

 كيل طسبنت ةريحبلا برص تردما اذاو٠ ىوتسملا كلذ نع ركّذي ًاءافترا

 يف هلك" ”الكلاب ًاصاغ طوبهو عافترا نيب ل اجيردت دالبلا
 ةهجلا ىلاو .ءاملا ةقيقر راوخالا ةريثك تاياغ تاذ فورح ُهنم تاناسم

 بعشأت ةرعو ءادرج فينم روس هبشأ ءامش يهو يدناث باضه ةيبونجلا

 الوزن تردحا الكو هيلع يه فرشت يتلا يداولا ىلا نبع هدفنا ايم

 عقترم طيس ؛ اهتم ارتم وليك نيئاالثلاو ةسجملا يفو لاغدالاو راحشالا تفك

 ردي ةحطس ةرثك ىلع هفيعاضت ع نم ٌةفئاط يف مئاقنلا نوكت ضرالا نم

 ادنفوا ديدح ةكس ىهتنم كانهو سروافترومب قحلب, ىتح امي ًافيفخر دح

 ايروتكيف ةريحب لع

 يقرشلا فرطلا يف ور اهل لاقي "”روخ يف ةعقاوف وموسيك آما

 سرولفتروب اما فصنو دحاو رتموليك رادقكب ٌةْضرع نوكي ودنريفاك جيل

 يبونجلا "ئىطاشلا ىلع اهتمامف اهتمدخو اهلامع ناويدو ديدملا ٌمكسلا ةطدعو

 .يللا 0 زكر م يو روخال يلامثلا فرطلاىلغ اوه اهتلابق ةعقاو وموسيكو

)1( 200 7[ 

 ( برمعملا ) شيشملا سباب 0 6

 ( بّرحملا ) ربلا يف ءاملا نم ةلخد وأ جيلخا انه روخللاب دارنا ()



 - 5غ -

 طحا وموسكو ارتم نيسخو هيا رده ةربلا حلطس نع سنوولترو ولعتو

 5 مخوأ كت يصف ةيججالا ىلا ةروههشم يضهو 1 نينالثو نينثاب اهنم

 سنرولفتروب سكع ىلع نادبالل ةقفاوم ابلقاو دالبلا نم ةريحلا "ىطاش لع

 ىلا رظنلاب ةمءالملا ةياغيف ابعقومو ارفيظننو اهريبطتب اريغك ىتتعي ةعفترما مناف

 بتاكم لقن يف رمالا واوا عطق دق كلذ ىعو - كلت يف ةبلاغلا حايرلا

 مويلا ر راجن 5 امالا ٠ نم 42 ماقا يغبلب ام ةماقأو ٠ اناا و ل َ هوكم لا

 نسرالا# نم صا 2 0 ةرابع ف 3 ضو كلذل ةقفاوم اهتعشو قاسو مدق ىلع

 ةبلاغلا ةقيطلا هو ةيلوكس ةيديدحف اهتب رت اماو اهيف بيغيف ةريحبلا ىلا دتمي

 اهعالتقا كنع يهو رجملاب ءانبلا يف ةمفأت ةداملاو ةريحبلا 'ىطاش ةماعيف اهقلخ ىلع

 اهتراجحبو يوجلا ءاوولل اهتسمالعب دقمتنا تلا ثبلت ال اهنكل ةشه ةنيل
 ضيغم ةبرت يف مظعالا رصنعلا يبهو .ًاعيمج ةثدحتسما نك امآلا مويلا ىتت

 طيطخمو بناكملا ينابم ةءاقاب ءطب ريغ ىلع أضيا راج لونلاو“ وغفل

 عسناو مدقتلا نم ال هنولمؤي ام ادنغوالا ديدح ةكسيلاولل مت ناف عراوشلا

 دشا م ةضرف حبصت سنروافتروب نا ِ ةحاشم الف ةراحتلا قاطن اهب

 راطقا نم ةعفترلا قاز 0 عيمج حرطم ذئيح تروكت ذا ةيمها ضرفلا

 اني دهيم نين ا طاوذلو 0 مسق زكرمو ةيكلللا ةلحلا يعف وموسكاما
 تمس يف ًابهاذ باشعالاب صاغ صوخشلا ليلق لهس يف ةتشان راجشالا

 أب رغ دتي يدل لابج نه فرح يهو ودنروك ماكح اب قحلي ىتح لامثلا
 ةديسوأ تارتمواك هب ةرصلا تاق نع قواك ةطقن ىلا عقيف اديعب ادما

 ماكألا ةورذ يف ىرتو . هدالب ةرفو ونا رم ليلدو ةبيط ىمرملا ريزغ لهسلاو

 لمعمل يدم سكر قسما بانج نع ءاج ام ىلع ةداملا كات ليل اذه )١(
 ةرهاقلا ة هني لع ةيم ومعلا لائشالا ةراظنب يرايكلا
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 دتقلخ يف وهو ةيساع ةفائنمالامكلا يوم نأ كعذي اطخاب ايت روك ذل

 نا روهمشلاو ًارتم نيثالثو رشع ةتس نيب اهكمس فاتخي ةيممح ةيئاكرب ةلتك

 يذاع لا ةيقار ماس فرو: انه. طرذلاو مورا ةزقوبق هلاق هكر

 وموسيك يفو نا رجشلا فاتي ةأطغم يعو يدنن

 .نومساب نوشاب مو ''ودنريفاكملا روهمجي ةصاخ اهارت تماق اذا ةبيبع قوس

 ةارع الاجرو ءاسن مثو . كمسلا ديدقو اطاطبلا اهيف ضرعي أم صخاو

 0 نم نادزتو قيقد زرخ اهيشاوح ةرزو لبق نم رست 9 ارملا نا آلا

 اليلق لاجرلا سبلبو سيمللا رقب ليدب ءيش هبشا , ادَّسم نم ةكوبحم م رثثمب

 مو ديدح نم م امد مهمصاعم لعو ليخالخ مهم ومكيف مهو زرألا نم

 نيسنحلا الكو ٠ ءالا سرف نسب اهتوأيو ًابيرغ ايظنت م مروعش تومظني

 اهتدحاو ةفورملا نيخدتلا باصقا راصق نويحصتسل ميلكو نيخدتلا مهباد

 مهنم نوميقي نم يف كنف دقلو قلما 0 ةليبق مو « ةشحملاب د

 هركَذ مدقتما يوايكلا ليلحتلا ٠
 ةداملا رهاظم ا ليلحتاا داوم

 , ةياملاب ريداة#

 برضي رثصأ ىريح رجح اهربظم نابوذلا ةلباق ريغ داومو اكذس | "+ « م
 هيفو دوسا نوكي دقو ةر.سلا ىلا دكا نم ء عيش مم ديدحلا ديبكا هل

 ةيلوكسبلا داوأا نم رثا مويفيمولالا | * 0 3*
 ميرال ٠١ كد

 | عودجملا 6

 راجشا فرشا نا ودنريقاك ةعطاقمب لاومالا يباح يليه رتسملا لوقي )١(

 طورخم ارو سب“ 'ركودوبلا ةرجشو رعرعلاوا نالكوكلا ةرجش ةمقبلا كليف ةباشملا

 دقو كي نب ”كودررلا يفعو نولا ارغأ ارعزألا يكتو يودشلا زاوكأب هبشا

 رت» ىلع امهرجش ضب رطق فيني

 لينلا ودنريفاكب نوفورحملا مم ةرحبلا غش نيشرتفملا ودنريفاكلا موق نا (؟)

 ريكألا وطب لس نم و اريثك منع نوزاتمش تاعئتركلب مهنم نوميقملا اماو

 (برملا) نيل نم لبح_()
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 ىلا ةقالتاب نوعزني مو قاطيال أكف ماوثلا هاد بيرق ٍدهع نم ةريحبلا راوجي

 وبيرق سارملا واهس مهف ةلاسم ىلا كتوعجري مهنكل م اصخلاو ةرجاشملا

 ءافشتسالاو راطمتسالل ةرحسلاو نيفاّعلاو نيمارعلا نولمعتسيو عاضتخالا

 ةرادا فنا هارث يذلاو ٠ يولاملا موق مهنا نولوقيو ةرثك لع ةيشام محلو

 مويلا مهف رجاتملا ميورتو مهيب اف لماعتلا ىلا موقلاب تدأ دق يليه رتسلا

 ىلع ميملسل اه ركل نا نو اطل .كايوإلا هيفا ا رعي

 نم ةطقنلا كلت يف ءاملا هجو ىلع وفطيزو ٠ كمسلا ديصب نورهام مو زركلا

 راتما ةرشع ىلا ةينام نيب امف ًالوط فلتخت قراوزلا نم ريفغ ددع ةريحبلا

 نودشي مهن مهكأرم ءانب يف رامسملا .نولمعتسي الو طقف دحاو رثم اهضرعو

 ب « بكار 1 نوءتصيو دسم نم لابحب ضعب ىلا اهضعب اهباشحلا

 568 أشني لكشلا بيرغ بكرللام دقمو يلومأ سم مدنع فرعي,

 57 هاه 00 بورملا 1 أ مدنع وه عر ةداحت عارذ أي ًايقفا ةدعاقلاةازاوم

 0 قوذ ىلا فقعلي 3 ' مقالا» ىلا دتع مسا عارذ عا عارذلا اذه لعو ودعلا

 لدحيو ءابظلا نورقوا شايرالاب ًانادزم نوكيام ًاريثكو يدوم ةفاقعنا نوكي
 والا داع داو 3 لاارنف ةع و ومشلا كل دوا هراضألا جرم
 ٠ تاحارلا قي ةريصق فيذاجم نومدختسي مم مث ٠ وريس ةهجو. نوبقاريف

 غلب اهرو ريتك هذه نع (ميعيرك !انوثوتو اعوزو قويزخل كارلو |
 حبسإو نيعب راو 2 املاحر ددعو ارك نبرشعو ةثالمث ا مم دحاولا لوط

 ماضاقتي فوم #يرج مريغ نود نم وهو ودنر يفك ججياخ راوج 53 حاسقلا

 ”امظع مقَو مهسوفن يف اهل نوكي ةيونس ةبيرض

 ةيلامثلا ةلحاو سنروافتروب نيب ةريحبلا زايتجا ناكاحم* ماع ميبر لبق (1)
 نوكي داكي يذلا ر مالا ) هايملا جايه دنعو نوم ميأو ال لاقي ةريغص ةيراخب ىلع

 ةنيعسلا ف دج ةليلق ةحارلا بايسا نال اهف ةحالملاقور' : ال ) ةريحبلا ُِق ادب ًاعدتسم



 اب

 .ىلا تفنلاو ةيلامشلا ةريحبلا فافض ادي رم وموسيكت حراب تنا اذا مث

 عيبلطا 'ئطاشل ةمزالم اًوبمَل لابج بهذت ٠ ًاميدب ارظنم تيت كارو

 لابج ةلس ىرت *رطاشلا كلذ نم ةفاسم ىلع ًاقرش كئيحم يفو يبونملا

 مظعمو اثم وليك نيعبس حياخلا اده لوط غلبيو ىأرلل ةليجّةح ذنب هبشا يدنن

 ةمسن زواجي ال ةنافريثكب كلذ نم لقا هطسوتم نكل نيريشعو ةمبرأ هتعس

 .نلاغلا يف وموسيك رم ةهجولاو ٠ هيطش نيب اهف تارتم وليك ةرشع وا
 . يب رغلا لامثلا بصم يف فطعنت م نمو أين وُر ىرجىت> ةيبرغ ةيبونج

 هايملا كلت روغو هحطس ىلع ةرئانتم يدربلا فئاوط ءاملا  قبط ىثخيو '

 ىدعتي |لق هقمع مظعم نا ساجحلاو رباسملاب هايتي ذلاو هئاحتا ةءاع يف بيرق

 .نيرشعو ةعسل لع سنر وافتروب نم تنكاذاو ٠ ًارتم نيرشع ىلا رشع ةمخ

 دتعي ضرالا نم طسبم ىلع ةقاق ةبيشع ةريدتسم ةيبار تير” ارتم وليك
 ريثك ةنكلو رجشلا نم ولْخ درجاق رع طيسبلا اذهو يلامثلا *رطاشلا ءازأب

 ةلسلس كانه ةنم هب رق ىلعو هءارو ام ىلاو ٠ اموبلاب مدنع ةفورعملا 0

 ةبيرغ عملوا فرطلا ىلع ضرالاو .اهركذ ذ مدقتتلا ودْنَر روك ماك

 .ىلع ريست يهو لاغدألا اهقبطت ةرسكتم ةمطقتم ضرا ابلكشو اهرظنم يف

 نيئالثلاو عباسلا رتموليكلا دنعو ٠ اوبمل ماك ١ ىلا ضقت ىتح ةروصلا هذه

 * طاشلاب ابلصي ةلئاه ًاماكر جيلللا يف ةزشان دماملا موه ناكرب ةهئرف ىرت

 . قياضتت ةطقنلا هذه دنعو لامرلا ةريثك ضرالا نم نضفْخْنم ليطت م

 .سهم يف ىرت ةطقنلا كلتنم برقلاب و. تارتموليك ةعست ىلع ديزب الف ةتمس

 ةيسبةفاسم لع و سنع سوؤرب ةفورعمسوؤر عويد لا بونملاو بونملا

 ءاملا هحو ىلع ليام , فلا ة ةطرفم ضو

 تسدق دقو ةيراخسبلا ةعرس نء باتكلا اذهيف ةروكذملا تافاسملات دا (1)
 00 -. .٠ 8 ل ع 5 1 1

 كن رجيلا ةراظن اهرشلو سوه وه رودنهوكلا ابعضو يتلا ةطب راعا يي ةدراولا تافاسملاب
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 و ةريحبلا حطس ىوتسم نع عافترا هل يوُر سأر اهالعا نوكي ىطاشلا نم

 سوّورلا كلنأ ضب و ٠ مظننم ريغ ةروكّذملا ماكحاللا لكشو رقم ةئاتس نم

 اذهو ةقاملا ةيناكرب لصالا هي اهميمجو ةمقلا ريدتسم اهضعبو طورخم

 اهنكل ةطسينم لامثلا بوص يف ضرالاو رعو ءاضف 'ىطاشلا نم رطشلا

 باشعالاو ملا اهولعت هتمس ىلع اهدادتما يفو ريثكب ءاملا ىوتسم قوق

 تداز ةطقتلا كلت نع تانوليكلا .نطني لع تررطو ايس تاغوأ اذاو

 ةيالعي فرعت ةطستم ةيالع حج ناو فرح يجتتيو اق اقيض قئاو ماك

 ةرخدح ةطقنلا كالت نم برقلاب و يلامثلا “ىطاشلا نم ى ما اتق | داطمأ

 ةيسو اريام اكوا سرا رقد قرع نازل مان 30 ع
 اراطما ةيالع كز انا هيو قا لرراك هع غلبت داكنال كانه جياطلا

 اهريغ ىلع ةغعاش احنجاساك لابج ةلسلس يف 3 طاشلا ىلع ىرت للقب

 نا روهشملاو ءالاب قدي يلامشلا يفرم داكيو ًاءاقتراو اًولع لابجلا

 أبمق مفرأو ٠ ٠ ةريحبلاب ا |( احئحاساك لابج 007 هذه

 يزاوغ مف نكلو رثم ةناعاف اهعافترا غني يب 3 ودنريفاك جيلخ دلع

 لابني يدار هريطلا قاتم وعاورتم يتئامو أقل اهعافترا غبي ةهللا كلتيف

 هةموو لا قاف عم لابجلا ةوُرذو اهتْحَوَو اهتعاظفب ةروهشم كانه
 اهناك طسولا يف اج يعف تاوحفلا م راشنلاب أهديدحت يف ؛يث هبشا

 فر لصتي لغد وتسم لحاس ماكألا هذه ةلابقو بكانملا تيثر طور

 تزواحت اذا مث . ةردثلاو ةبارغلا يف ةياغ رظنم هلكك لذ عومجت نم كلو..املا

 هبناج ىلعو ودنر يفك جياخ لباقم يف تناف سفروافتروب ترم لابجلا

 ديزيال باضهلا ن 0 ةريبك ةريزج يو اجيزور ةريزج يبوزجلا
 كا نيل براقتم روخ يبونملاربلا نع اهلصفي رتم ةئامعب را ىلع اهالعا
 صاغ فرج نيميلا ىلع هب ظفتحي تارتموايك ةسمخ وحن ةيلامثلا ةطقنلا يف
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 هي لخادتم ريملا رجح ةريزملا ضرا تاقبط يفو راجشالاو ضايغلاب
 يف ءانبلل اص ةنكلو 'يدر هنايكرجحلاو ٠ ةيناكربلا تايقابلاو منا تاقبط

 اهنع ابلصفي ىرخأ ةريزج ازور نع ينرغلا بونملا ىلاو ٠ سنرولفتروب

 رعواو ىوتسم اهنم ىلعا يجو وناجح يفم ةريزجب فرعتو نييناملا يفادتم رو
 كسلا يدايصب ةلهآ رجلا هذه لكو راغص فونا ةسخوا ةعب را اهفو

 يراك نفيس لف اقموفت ةعطقيف سذر وافتروإ نم عيباطلا لدي دصاقلاو

 انيستا عشا ماعاد كيتتلا كرر هوس نع لا عقيف

 يف ةنكلو ركع رذق ودنريفاك دنع وهف ءاملا نول ريغتي كاثهو ةرآبعلا ةريزجي

 الو يبر غلا لامثلا بهم كتابقف احنج ةيحان ثدصق اذاو رهاط قت: ةريحبلا

 . 000 20 لامثلا يف ”نكلو اضرا بونملا ىلا 1006

 نم ًارموايكن يس ىلعو .ةةيصقلا ةفاسملا يف ىرذبلا داكب الو ةديدع

 0 دنع ورع رع انكي | ورق دل ةهجولا يف ودنريفاك

 ةطحنم رَخُألا ثالثلاو ة ةحيسف ٌنهادحا ةيرجح عاقب عبرا هيف يوُلُو ,

 افهم © يقوم اهتفيثك ماجألاو تابنلا ةريثك نعيجو مالا

 ةفاسم ىلع يهو ةريحإلا يف موقت يتلا فصاوملا ريش بكارملا هيف نت : ًائيمأ

 دقلو ٠ يقرشلا بوذحلا ىلا ابروتكشتروب نع ًارتموايكح نيتسوا نيسجج

 قيينتيو ةنالا هنلطتس اهروغ نايف ر رجلا هده ةلروو امي ةريخنلا هايد ترمس

 بينت هركَذ مدقتملا هاجتالا ناس ىلع يولول رئازج نع تفلخت اذاو ٠ آارتم

 ةريحبلا هايمو لامثلا يف ةيصقلا تارتّرحلا ضعب الخ ام ضرالا كنع

 ناف ةريثك هجوا نم اهيش اهتداز اهيف تماق اذا ءاونالاو ٠ راحبلاب ءيش هبشا

 اهيف ريسلا نوكيف ًاماظع اًرلع تلامتو تجامو هايملا تجاه مي 4 تنامع

 يف عقب نك ارك ا ا رمل وتيو فقالا حلا لع دج ناش

 يبرغلا لامشلا ىلا يولول رج نم ًارتموايكن يمب راو ةينامث ىلع اياب ةريزج
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 لوز ع ةريعس ايرؤلرو اسم اهاوو دعا ةوياو رياك
 اًولع ىوصقلا نيقلاو ٠ ءاملا نم ىتادتت ىح فيفخ زاد اهطاسا نم

 نقلا فالخ ىلع باشعالاو شّئاشملا ابقنخم .:ركلو رحشلا نم واخ

 كلن داهو يف ةيراوتم ىرقلا نم ريثك كانهو رجشلا ةريثك ابنا ةطحنملا

 فراك يذلا قدنللا ءانب راثآو ريثكلا قلطاب ةلهآ ابنا فراعتملاو ةريزجلا
 ىلا لازتال ادنجاو لها عم ةعدتسملا مهمئاقو يف هنومدختسي نويرئازملا

 ًانخد عرزت 'ىطاشلا رامي ضرالا نم تاطسبنملاو نايعال ةرهاظ مويلا

 موقلا هوجو ىلعو زوما رجش ءاحضالا كلت فِ رثكبو اطاطبو (ةرذ) .

 ودنريفاكلا موقب هبشلا دشأ كلذب محلو فيظن مهسابلو رشبلاو رسِلا تاراما

 ج ةّوسكم اهراوح يف ينلا ىرخألا رزملاو ةريزلا هذه تاردحتمو

 ىلعو ةبيصخ ريف ةفيعض اهتبرتف يباورلا يلاعأ اماو ٠ ةيلمر ةيرحح ةقبط

 لطاقلا بلو ةاوجلا ردلاوورابخلا يلا م تاطنح اراعا اعوام
 .ىرت اوت اياجوب يلامث ىلاو قاطنلا ةعساو ٍتاعقنتسم ّربلا يف يئترركلو يع

 نيب م ةجرف ءاملا نم ناسل نيتريزملا نيب لصفيو ىربكلأ اموثوب ةريزج
 ةفنتكت قيضملا اذه ناكالو ٠ تارتموايك ةتس ىلا ةسخ نيب زياتت هيبنج
 فصاوملا ناب إ بكارملل اخلاص ًايرم ٍثيرالو ناك ضرالا

 يهو ةريحبلا كانت يف رجلا مخضاف اهركذ مدقتملا اموثوب ةريحب اما
 أهئطاوش رظنمو اًرتموليك ن يسمو ةئاوب رايلاوح اهتحاسم موحنو لكشلا ةثلثم

 ضب عافترا غب ايب ليق ةيلبج يقلل ضر كلا انو اوف هيا يفك“
 ةري زا يفو ٠ 5 ,زتو ارتم نيسمخو ةئاهئس ةريحبلا هايم حطس نع اهلابج
 رزللا لئابق دش 1 اموقوب يلاها رع روهتشملاو تاباغلاب ةضيفتسم عاقب

 ىلا 0 ىلا ةعاج ىلع اول دقلف ةرادتقاو ًاسأب قرخنإلا



 ا

 خرم ةمخيم ةرامج مده اهف موقلل ناك ليق ٠ نإ رمظتسم مدرو ةربب زحلأ'

 اماوربلا نم ادنغوا لها ىلع تاراغلا نش نولصاوي مهآيج اولظ دقو قراوزا

 رابظتسالا مثايعاو اوطبحا ددتف ءالؤه

 نوكسلا تميس ةعئار ةراضن هل ةريحبلا نم ةعقبلا هذه رظنمو لوقا

 تاياغو راما تاذ باور انب :كيطب ةثداع زيدا: ىرت كباق ةئيلاو

 لوكا الو زرلا تاع ب يك نر يرش نم 01 عراق
 دالبلا يف هنا الا ءاحتالا كلن" دئارا لبي الف ريما يف ءاقبلاو ةنيكبنلا

 ايش رفا فا رجا الة يوووذلا

 داكن 5 ىلا اياجوب نيب ايف بكارملا هيف يرجح يذلا قيضملاو اذه

 ةتمسو ربلا نع اهايا زراف 7 يبرغ ريسي وهو ةضحم ةيلامث هتبهذ نوكك

 ف اهلاذ رردلا نم ميدل هريس ىف ناكو تارمولك ةعشو ةسع نيام

 نم برقيو راصبالا شهدت ةليخج لاكشاو رّوُص كلذ يف هلو جيراعتب اهلي

 اهريمضو ءاملا فافض ىلعو ربلا ةرظنع 0 ررحلا كا: راظنم راثالا اذه

 ءارو نمو ماجألاو لاقدالاب ةمانلا ةيدوالا تاوحفو نئقلاو ماك ذا

 قفا مانو ادويه دام رالف حبس حارب نئقلاو ماكألا كلت

 جياخ وهو نويلوأت عام تم اياجوب يلامش ا نيتاسو ةسخ لعو.

 عقب أهدحا ضر اهناكراوخألا نم ريثك ءه بئاوج ىلعو ميظن ريغ ةلكش مخض

 00 ريك رخآو ليثلا جرشف نوبيو طقاسم لمت عع ترش الاف

 . نكسر روجاملا ىرك ب ا نُلْسَر رومي فرعيو قوش الاف بهذي

 ةثام وأ ةلام دح ىلا ا نفعا احرزو وا مق نيروكلا نيذه نإ ىرثو

 لعو ىتش تارك جيباخلا نادزيو ٠ ةريحبلا هايم حطس نع 000

 ةبحصو ةبحاص ايول روجاملا لتق هيفو يأ نصح روهشم ُنصحأقرش كلنيكي
 امها ماع يف كلذ ناكو هب د ةروثلا مايا ةيئادوسلا دونجلا ديب نوعمجا
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 هيلا قرت )ا لامثلا ىلا هن ريصق ٍديق لعو ٍلعتسم فرحربلا يف كر 8 0

 طقاسملا ىلا يدؤملا ليطتسملا جي تاطا ةثميم ىلع احنج ةلحم نا 3

 كل نوكي اريغ نم تارت 7-5 ةفاسم يف ةسفن جيباخلاو 7

 ةلحملاو ٠ لينلا جرخم نم برق الك ًاضرع قيضي وهو ةرعوتسم ةُماق فورج

 00 ةتبان لقاعم ىلع ةكاق اص اهعقومو ةريغص يهو اجوزوب مق ةدعاق

 هايع لزاتم هب دص رس يقم 1 فرتم 0 ةدروم ةطقنلا هذه يفو ءاملا نم

 دصّرو ناقثا الو مادنه ريب عونصم ظياغ وهو صنعت هيف سايقملا ناريغ لينل

 سيقملا مقاوم لضفا ةمقوف هرم | يركب اعمو ٠ بعصتسم هلزانم ماقرا

 او 1 كضاويلا رش ةققاربلا دك مدأ يف هناف ةريحبلا ىلع ةماقلا

 ىلع يرصملا رطقلا دمتم» ناك اهنم ليتلا مبني يتلا ةطقتلا دنع ةمقوم ناك

 ابلمشيف اهتاعدوتسمو اهنزاخعو ةموكسلا سناكم اما ٠ هنع ةذوخأملا داصرالا
 ضع نم اهضمب ةبراقتم ضرالا يف ةزورغم ةليوط باشحلا :رمروس

 عقتري ام أو عوررلا ريثك روكذملا مسقلاو ءاياوزلا مئاق عب رم روسلا لكشو

 زوملاو ةيدنملا ةرذلاو اطاطبلا هنم

 قوفذ نجر تالا ةقيقد اهتب رت ةياغلا ىلا ةئيمس كانه ضرالاو

 ناكاجنج نم دالبلا تملطت اذاف ضرالا كلت عيمججيف ةفافشلا روخصلاس أ

 باج ىلاو اه ردو ةرالا قرت نجار باج ىلاف سيم قينا ىأرم اهنم كل

 ةيوتسم اهتمأع مسقلا ضراو اكرشو ًالامش ةفرش *لا ةبيصخلا تايالملا ىرت أ

 ةعساولا ضايغلا ةقطنم كانهو ولامثلابوصأت 3 رادحتا ردت انكر ةفوشكم

 ندعم دالبلا نملاحلا ضمب يف نا لاقي يل كتاملا تاباغلاو فارطالا

 اا رك ماع ان م عضاوم يفو س - لالا ربحي ةرثك لع ديدملا

 نع د ائانتم لامشلا ىلا ليم ايدول "ل نإ قيس اذ قلق

 )١( برعملا ) ةروطمم ضرا نم 'ئجي ليسلا (
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 ءازاب ةقاقلا ةيبارلا دح ىلا ىلاعتت ةعطقت يتلا راهنالا عيمج نا لوقأو ٠ ةريحبلا

 ٠ لينلا يف بصتق سهذت مث نمو ربكألا عيقتلا ىلا ريسلو ايروتكف ةريحب

 .لاوط و ةنحسو ةئيه ادنجاولا لها نولكأشي اجوزابلا م مسقلا اذه لهاو

 اهب نوريبخ ةحالملا يف نورهام ةقلللا نأسح مهنم ريثكو نوللا رمس ةماقلا

 نكت ناو اذه ٠ '"”ضايبب اداوس نوللا طلتخم رو نم وتساعبق نومبقتيو
 لزن دقلو .ءاودالا ةريثك ءاوملا ةميخو يعف ةريحبلا ىوتسم نع ةعفترم اجنج

 اميظف ف مم كتف دقف هب اضم موقلا رثكك اوناكف ماونلا هاد اجزوب لهاب

 بودنما ليكو تنارج رتسملا لاق ٠ يسس رج دالبلا هذه نم يقتسا اعرو

 نم افلا رشع ةعبرا لع فيي ام هب كله دق ءادلا اذه نا دالبلا كلت يف

 نم ةئاملاب نينامتوأ نيعبسو ةبسمح ءادلا لاتغا عضاوملا ضعب يفو سفنالا
 يلاها تباتنا يتلا ةعاجملا نمز يف ىشفت ءادلا اذه نا اولاق .نيسنابلا ءالؤه

 ١م ةنس يف ةريحبلا مدقو للعالا لينلا يداو

 هايم هجو ىلع ىرت ةيلامثلا ةيفلخلا ةهللا ىلا احنج نم ةبرقم ىلعو

 ةنطنط هعقول عمستو لامثلا بوص هتبهذ روك ارهاظ قرع ةرعلا

 ماو لالثلا يبونج ىلا ءاملا يفت را ”رم كانه فرب تردد اذاو ايودو

 5 ويْشح ةعاق ةفموا ١ اق هلا تح طا قيضي مث 0 ان

 5 هذه رهاظو ءاملا حطس نع 1 نيعبس وا نيتس ءاهز اهعافترا غبي

 ما 0 2 اهنول ةرمحو ًالافداو تاباق ةوسكم ةمّقو تابنلا فيثكب قبطم

 اهنأك املا قوف ةّماق ةداهلا فورملا هذهو ةقارب ةعمال ءاريغلا ضرالا كلت

 .ي اماكح كالا فانللاوا نرلاأو بيست م : ا سارع

 فورج ابللخت رام ةثالثب فصق ة لدنملا نت تاب اذاو رولب اهريسم ٍِق

 يسوبالوكلا درقلا راو هلم (1)
 ( برعملا ) ءالا يف ةرخبصلا يو ةه در عمب هادرلا 0

 ك



 ا

 نيملاك دير يف ةشلاج هضيضح يف روثتف لالشلا يف ةيكسنم رمهتو قراوف

 ةحردلا ىلا لئاه ةزركلو ءاهبلاو ةحالملا ديرذ هعمجاب رظنملاو ٠ شوفنملا

 رظانملا نم ةرمعتسملا كلن يف دهاشن ام ا وهو لوقا ٠ ىوصقلا

 ظنهم كاذو اذه قم او ٠ ىرخا ةطقن يف رظنم هفوفي داك, ال رظنم

 ًااسنم لامثلا بهم يف لينلا ريسي : لالشلا يلاعا نم نينملا اهيلتجي
 ايم زوجتف نييناملا الك ىلع تابانلا ةريثك ف ورج هفنتكك قيمع قيبضم
 ٠ ةدبزم اهدنع مطالتتف ةيرودردلا لدانطلا.روكص ىلع ةيمارتم اهب نم.

 ةمصان دبزلا كئابح نكلو دروزاللا نو نم برقي متاق قرزاف هام نول اما
 ةياهنال ا ىلا ًاططخع ةحطس لمح هليسم يف روخصلا دوجو ىلع ةلادلا نوالا
 ةيلعتسملا فورا اهامشت ةزرافتم رام ةدع هلمدتف ها ار دلا نط طرتعت دقو

 ةنال |-منم يتم الف اهيئار ةيخم يف عبطنت نوبير لدانج دهاشمو ٠ ةيليغلا

 عبانم اهيف نأ امل تارطاخلا نم نسفنلا يف ةمقيلا كلت رظنم هوي امع ًالضف

 0 ف هيئار نهذ يف ةنروصص مغدنت دقل ىتح لاما ردا دبل ىأرم ناف لينلا
 ةيهام ةريصبلل ”ىبت ل تاعاطقلاو ةلجلا هذهب قحلملا مس ,رلاو اذه ٠ هحربت

 ' 2” [فاسو اهلاع رهثلا ىرجحو طقاسملا هذه
 ةمامثالث ءابن ةيرجملا فورحلا نع يه ةطقن يف رهنلا ضرع ذاع
 راتما ةتس هروغ مظعمو ًارتم رشع ةسجخو ةئامسم نوكيأب ونجح ب
 ىلا تراص اهرو هتعس لقتف هابناج ىتادتي ىتح روك ذذمل كرحلا ادي الو

 و

 2 دع ةنالاث غلي امي ىتح ديازتلاب مسني 3 رتم .10ريسجو ةسمخو ةئامتألا

 ةيقرشلا ةغضلا ءاز ازاب ريسلا امهقمحاو اهدمأ نيب رحم رجلا ريصب_ رلث دلعو .

 نوكي داكي 0 ًارتم نرهيسا ينم ةعس ةحيطب ناي رجلا نيذه ناب ميو

 ا جوج رسلا بانج رشا ةعقللا هذه ةحاسم 01(

 انيلط ىلع هانب ادنغوأ



 خول
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 اوكف ةريع ق خيدنعاأ ف





38 

5 

 انج رم

 نويم

 اطفو

 اهم

 لدأن

 صر

 جسر

5 

 لوالاكرل

0 

| 





ك
ا
ن
 

و

و

 

س

ي

ت

 

ر
ض
م
 

 اعل





 ؟ محول





25 

 ةقش يف لالشلا نع بونملا ىلاو ٠ ًاقصنو ًادحاوارتم هروغ زواجتيال انسآ
 يقرشلا عرفلا يف ةزراب ةقيض ةليطتسم رخص م ا دع اا نو اهو

 قوف نم اهمظمم هايم زاتمت كلذ ىلعو ىرهملا مطقتو ىرقبقلا هايلاب بهذت
 ةثالع 'هلف لدنحلا هنم ثداحلا فرحلا اماو 0 رغلا ةهوفلا نم لدانحلا

 ةرتم نوعبس هضرعو يبرذلا اهمظعا هقوف نم ةقلاز هايملا اهتم طفت جراخ
 اهرخصا يقرشلا جرخملاو .ًارتم نيمبرا اهضرع نوكي ةيطسولا ةهئوفلا نكلو
 رادقم اماوراتما ةسجخ لدنملا طقسم عافتراو ٠ طقق ًارتم رشع ةعبس هتمس
 لدعت نع لامثلا ىلا لدنحلا دعب و٠ ةنيمسن ردتيف هتقنع ةملزتلا هايملا كود

 تدس يف اوت لوحتمث ةئئان ةرخص لوح ةفطعنم يقرشلا نامل. ىلا روف هايملا

 طسوتم نوكمو هتمأع يف ةيلامث ةطقتنلا كلن يف هارجم ةيجو نوكتف برغلا

 ديدح كانها دصألاو ارو نو نتامالوطؤم ةفاس ق اليس هم
 نع تامع يتلا ةسبقالا نم ذخؤيو رظنلا دم ردق ىلع هيف ةميقم لدانجلاو

 ةقاشيرلا ةنادم لك: عنج راج وم نيردالا وورق قت كا ةايقتلار
 يف ىونلا ةمس نا لوألا فرحلا:ى ود. ركم ةثان لغو لدانللا نود وثم

 هئق الا زوغ هاتر ارسم قست ذاما هنو ل ايبررأ :نوكت هليل كلت

 ٠ ةنم ةبرغلا ةفضلا ىلع روغلا ةبيرق اهنكل ا نورشعو راتما ةعسن

 نيئالثو ةسمح تاماطقلا نم عاطق يا يف ةعرسلا طسوتم مظمم غلب و
 لبو ةيناثلا يف .ةرتمياف قيبزاو ادحاو ةلفاو ةدحاولا ةياثلا ف امعتن
 رادقماماو راشعا ةعبسو ارتميتنس نيرشعو ةثالث جرختسا يذلا طسوتللا

 ناكر ةدحاولا ةيئاقلا ف ع انكم اثم :قيينازاو ةناقو: ل اهييفع فردا

 دج ةقلَق ةريحبلا نم ةطقنلا كانت يف لمعتست يتلا كارما تناك الو اذه

 تالالشلا نع ًارتم نيعبسو ةثامالث ردقب دعت ةيرخصلا فورجلا هذه )١(

00 0 
4 

 . ارتميتلس نيعبسو ةعسن يا نيتدقعو نيمدق لقيح ةفر احنج سايقم
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 بجوت لاخلا تن كاب راق اهتوغوصيو اهنوبقني '”ةمورأن م ةدحاو ةعطق يه ذأ
 وحلم اذه «٠ راوألا نيعو "دق دمانتع رادو يلكحلا سارتحالا

 ساقتما ةيلمع ءانثايف لبللا مصفتب نا ناروتو مهقرحيف نورهام اجوزاب

 «لالشلا ةاوه» يف هايا ةعفاد براقلا ةهايم تال راده روث نم يرحم يف

 حاسقللا نب نم ةرارج دونج هفاوجا يف حبسي كانه ربنلاو

 هيف ماقي نال ادام ًاتقوم نوبير لدانج تناك اذا ام ةلأسم اماو
 سيح 0 يف سيل نا نآلا ابيف هلوقا ام ْزِحوُش اهلي دعتو هايملا ةثزاول سراح

 هئداع هلم كانغ نديملا# ةزوامألا ةينوسفلا كرم ةرركذلا ةطقلاق

 اذ سنملا كلذ ةماقال ةمئالمّآلا لاختالو ماحتلالا هةتَمْصُم تير ويد
 ةديعاو نم رولا ةيوعيملا للقرار علا هاه عل حب عمقا ةيرأ

 هايملا راد ءزملا اذه ”مت ىتف ىرخلالا باعشلا يف ءانبلا متن امير باعشلا نم
 ضيفخت اماو٠ةبعشلا كلن دسل مث هتاحتف نم ةجراخ رمتق عونصملا سيما ىلع

 رمالاب كانه ماقت يتلا ةليوحتلا ريبدت سيل ذا رثكأ ةبوعص هيفف فرملا

 رونلا نطب يف روخعلا فس نم لمعلا اذه بجوتس ام هيلع دزو لهستسملا

 ةبووصعلا تسيل ةيلمعلا هذه ناف كلذ عمو لوش ٠ تباثليسم هل 0 وح

 اهتحزحز و اهتدعأبسم مئتي ىتح ةكحتسم اهيف
 ةفاسم اموقون زاغوب يقنع ىلا احتج حرم انريسم يف انمزال دقلو

 يربي زر قيضم ىلا انطبهف باج نم انرفس يف انلعف م ارتموايك نيمبرا
 ىلع كانهو تارتموليك ةينامث ىلا ةتس نيب نم هضرع فاتخي عساو زاغوبلاو
 ةهجولاو ٠ ءاملا نايغط رش هيقب رجلا ن م فص كلامش لعو 0 كنيك

 ته ماا ا 3 ال نمأ 1 لا اذهو يبرغلا بونملا تمس ةماعلا

 ( بوما ) امعارجو ةرجشلا لصا ةمورألا ()
 ( برمملا ) مخض ةنيفسلل لْبَح سدقلا [)



 ( تحول

 ابروشلك ةريك, لع ضببالا ليلا حرننو نوبير ل دان

 ايروثلك ةريك لع كوبيد لدانج دشح مفلخ نم ضيبالا لسينلا





 ول
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 نم ةمطق كلامث لع رّرجلا يهو ٠ يبرذلا بونملا نم ةديدش تامسن اهبلا
 . يس ليبخرا نم ةدودعم تاداربالا ثيح نم اهنكلو يجوقوبلا ليبخرالا

 :نالك ىذا علل كامو + منح وش قرير يعموطم
 يف ةبارغال ءادرج ةلحاق تادهم اهيلاعأو ةضفشنم يباورلاو ٠ مسُم طمن ىلع

 ةنام اهعافترا زواجي اهنم ةيبار نم اموءابمسر ىلا رظنلا ليمتسي امالو اهلكش

 .تاجّرحو تاباغ لياسملاو ناحل لا فافض ةماعو «ةريحبلا حطس نع رم

 قرع ترك ليطس ىف: ةيحبلا "طاق ىب افك ارارنلا ضرآلا عز

 ةريثك ضرالا ئرم ةمقب كلذ ءارو ام ىلاو راتما ةينامث ىلا ةعبس نيب نم

 ماجالاو '"تنوثرملا نم لف ام ّالا ةريحبلا راوج يف سيلو عورزلاو 0

 اماو فارطالا ةعساو تاعقتتسم لجام ٌربلا لخاد يداولا ف

 جيرفتي هارت ةنم رتماولك ن يسمخو م

 ىربكلا بمد ةريزج دح نم كلذو اًبمد قيضمب كانه فرديو ًايمرعتسم

 يدوم ًاصوخش ةصخاش ءاملا نم زريت ةطقتلا كلت هلاك ماكألاو ٠ ارش

 يف "ىطاشلا ىلع سيلو باشعالا اهاشنت اهويمو اهتاردحتمب ةمئاق روبصلاو

 قريشلا كس لق فا رصأب ةنادلا ةيجالاو» تااوراموا ةلكملا ةهجلا كلت

 دهاشي ان ترغاو ةريخبلا نع ةفكتم قرطتت ماكألاو ل طع نو

 مدا شرتفت اهل دعال ةمفات ريق اف تر ا عاقصالا كليف

 ماكألا ن نكلو نماطتم لعاش اين اندر ربو ءابباغا ىلا م اكالا كلت

 لخدم لايح يه ةطقن ىلا تمقو اذاو ًايظع ءامسلا يف اًولع سهذت 0

 امن كتاب رو قيما راسب ىلا ولا قايس علمقنب ٠ نص 1

 بودل يف آلا نيملل يس رج ملاكم نيينو ٠ قفالاب ع ءاما نم

 ا ير هير ةفاسم ضرالا يف لخاد روكّذملا قيضملاو . ىصقألا

 ( بّرملا ) تابنلا نم ةلطاعلا ضرالا وهو تارنت مج تورملا (1)
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 ينادت باورو ناق كانهو ضرالا نم ضيضح هاهتنم ىتح هيبئاج الك عو
 تزرع اذأو 0 لات ريغص٠ناتربإ نزح عع دنع ىرتو يلامثلا هلحاس

 ةيسارلا ةرودملا يباورلا نيبلا ىأر تنقص رعفاوبك ةفورتملا لا رمل

 نرخفلا وزن نيتك قفل 2 * لاعلا كامو قتع ةررك ابلغ

 روخ هل لاقي رخآ .قيضم وأ رؤخ ةطقنلا كلن يفو ا فورعملا

 اهولتيو تارثموايك ةسمخ نم رم لا الوخد دعايش 00

 ةيحان نم 000 ةثالثو ةثام ةفاسم ىلع يننع ( هاني ةدرام

 تقع م ضو ل بق نم فرعت تناكف هذه ىتقنع اما ٠ انج

 مالم كيج -هامملا مق عقو.و ةيحلا ةموكسألا :؟رمو ةيدنغالا 5 لا فرو

 اطيح هروب هقل ل اهيكش فيقع ناكل يرمابو | ةسبار ىلع ةمئاق يو

 هد يللا خم رع اهعافتر | مظعمو ةثالث ب تناوج نم ةريحبلا اهب

 9 هرم ضرع الا م نئمطم خزرب يلصالا ٌريلابامبلصيو ًارتم رشع ةثالثو

 0 عفترم ةطحملا يتدبار نع ةيبرغلا ةيلامثلا ةهملا يفو تارتموليكة سخ

 يو ليقل را قره ملا اهداش دبعلا ةعيدق ةعلق عقوم وه أمهم مف عفر آرخ

 لّثع كانه راطنملاو ٠ ادنغأ ربو ةريحبلا ىلع ةفرشم مويلا ىلا راثالا ةحضاو

 رعبلا دمردق ىلع ىرت فرطلا تلجا امنيكصو ل ليثكلا حب مسحت ادنغالا دالب

 نقلا كلت نب بقاعتلا ىلع ةيدوأ رجأقمو اهترودموا نئقلا ةحطسنم يناور

 رجشلا ىألم | _هطلويمو بشملاو لعل ةماعلا يللاعاو ٠ رجاقملاو

 يفو رجشلا ةريثك ةيدوالا داهوو ديعب دمأ ىلا. ضعبب هضعب لصتم زوما

 يدربلا نم ةفيثك تاباغ ايف تبذي ةحاسملا ةمساو لجاامو ماجا اهعيجج

 كرو ادنغا ناطلس ماقم م وجسم ةيحانب فرعتو الاَبْمَك ةنيدم نا )١(

 .هتفض نع دعبتو قيضملا رب يف اممقومو ةيكولولاكلا ةلاسرلاو ةيزيلجتالا ةسينكلا ةلاسر
 ًرتمولكر شع ىنثا نم ًاوحن ةيب ونجلا



 سول

 عاقبب هبشا يباورلا كلت يف يهف عورُدلاب ةطاتحم اهارقو قملاب ةلم
 ةذاب نمش نم .قفلطالا لغ دذاجلاو ةنانلا ىلا ةنيفج ايكرت ةوضل

 عراوشلا اهيفف نَسح اهطيطخت يتنع ةلحو ٠ ًامدقتو هام اهرثكأو ةرمعتسملا

 هناويدو دنجلا دئاق رادو نييناملا ىلع راحشالا روطس ايفنتك ةميظنلا ةحيسفلا

 رظنم ىلع لطت ةحيسف ضرا يف اهالكو ةريحبلا ىلع فرشت مف ىلع امهعقوم
 فخ الويل تاردح خل نسق ني شالا قيرومألا لزانم أماو ٠ ٠ ميلب

 نم جئافص اهحوطس فونطو٠ را اا ةريحبلا كلت حط وع واع ايام

 اع وج هسفنب ملاق مقوم أهنم لكلو شيشقلاب ا يهوا نصضغعم ديادح

 يف دنلا تاركسعم رظنم هبشي ماع هجو نم هللا رظنمو نئاص ماي

 نزاخللاو تيناوملا نم ريثكو قدتفو ةسينك أضيا يتنع يفو.ةيدنملا راطقالا

 كلاذه مويلا ماقيو : ""”يسرابلاو دنملا راحتل اهبلاغ ةيراجتلا تاعدوتسلاو

 ةيمومحلا ةقدحلارا 0 وعلا حطس نع مقوم للغا ا ىشلسم

 / ٍيفو* (سنن جل ) ) باّطلا اهيف ملي ٌُباحرو ( تكي ركلا)ةر ؟لآ ةيملل ةحأب

 لخاد ضرالا نم ليوط ناسل وهو نالآم دلع نم ديلا ىلا ءاملا < رج ةينلا:

 ةيواسنرفلا ةلاسرلاينابم نيلام يفو ةلحلا كلت نع ةبب ونجا ةهملا ىلا ةريحبلا يف

 نيده نيبام ةفاسم م ملجو ةييدلا مع سمعتتم ميظن قإ رطالابكو يقنع نيبو

 راغص فيصر ( ةدروملا 0 ةانأمل مق لقو «٠ "ايانولك نيون ءاهز نيعضوملا

 ليم ةباغ قرتخت يواطملا ةرودم رتكس يف ةلحلا ىلا هضم 0

 انك دط ات اهو هأرت كالا كتتارج نم د هس ءاوعقيال

 نايلطلاو ناملالا راجت نم ًاليلق يبتتع يف نا (1)
 يوامك لمعم هب حليو ماونلا ءاد ةملاحل صوص# ىئشتسم يقأ دق (؟)

 هناب وركيم يأ ءادلا كلذ نبوْيَوْحب صتخي اهف ثاحالا ًالتكك ب يبطلا ىلوتي هيف
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 المع مزاتسي مرباد مطق نكل تابنلا كلذ اهنع فش قف ةنيدملا ةمق اماو
 ةبيرغ ةعرسل شيف تابنلا ريثت 2 ةيطر كانه ةرارحلا ناف ًاهدتسم

 رظنملا ةجبب اماو ٠ ًاريثكيديدحلا رجحلا مدختسي سنرولفتر وب يف اككانهو
 ىرت ةريحبلا لع تفرشا اذا كناف٠ 0 منع ثدحف يتنعنم هؤأهبو

 مدا | يسوؤر قثن اهلاكشا تاتشل يسر يب رغلا بونحلاو بوذلايف

 قاف ان ذو ق2 قفل 99 رم برقأو قفالا

 ءاحمالا يف رشنني هل اك ءالا نم م يقرا بونملاىلا امهبو ىلعلا يف ةصخاش

 ةيروأب نع سكمتي ةريحبلا نوكسو ءاوهلا ءافصو ولا قاوَر دنعو ةفاك

 ٌةارملا كان يف يئارال لثمتف !هئايفا لماكب ةرهاز. ءاقرزلا ةبقلا لظ ءاملا حطس

 .فقاروالا ىلا رظنت تناو ًاحيمص ًاقيقد اليثمت ةريزجو فرح لك ةرهابلا
 ةبجسملا تايافلا لالخ نم اهرظانمعقتو ةروص يف ف ىرت كاك ة شا ءارضملا
 يتنعو ٠ ايفارلا ليخت طسو ذفانم ن ماجا ااطتم رظنلا اهقرتسي وأ نيعلل

 ناف صقاونو بياعم امل عقوملا ن سحو رظنملا لام نم هسيلع هام هذه

 ءافشتسالل حاصب اهعقوم داك الو ماودلا ىلع بطر راح اهءاوه يأ ابميلقا

 رطم نم“ 3 الق هنا ريغ فيرزكلاو عيبرلا ف همظعم يا اهرطم بابعو

 ضب ١ بارت نم ةواشغ تويبلا يف تقلع عقو اذاف ةنسلا نم ةدودعم مايايفالا

 زثكت كاتهوذ رك هيلا نياثلا لع تناكف ضيبالا لثلا بتاريبا تحرخو
 ىلع ةفصاعلا ثدحتو ةفسانلا فصاوملل ةضرع ىلاغلا يف ضرالاو لزالزلا.

 ًادبمو .اهتحرب اهقو كتليخميف اهتأر م عبطني ةدحاو ةرم اهتيبت اذاف ًاليلبلاغلا
 ليمتف راجشالا يلاعاب ثبعن بوبهلا ةديدش حبو ةخفن ماع هجو ىلع ةفصاملا
 يف رياطتت ًالامرو ًاريثع اهبوبه يف ريثتو راسبلا تاذو نيهلا تاذ اهسوؤر
 مقم اهيود ةفصاق دوعر كلذ ولتيو ًالئاه اًدس هيدا يف ةثدحم اهم :اك ءاضفلا

 وكب اين داك( تح ضيمولا براقتم قربلاو ةكاد ةعقمق ام عمست دقو



 ا

 ءاحنا يف ؟ردتنم ءامسلا دبكص اقاش آلا ةلاخت الو ًالصاوتم ًاقحالتم
 قوكيم اطيانلا ادا ارت ارارذم ذا و واطلا عقت كلذ نوضغ فو دلما

 نعاس نقلا "را وف عماللا ضيمولاو فراجلا ليسلا اذه رافنل

 لزاما فقع قا ريكلا ازا قرع دق اذه ةفوعب كاع قط اوبلاو

 ةقعاصلا تباصا سيررق دهع ندو اهفرحتف هئاثأب قدلتف شيشقلاب يواعلا
 يمد ادق كسلا قرارك عزم انوع

 نأب ةيرح يهو ةلحلا ن نم ةيقرشلا ةيلامشلا ةهللا يف تائابنلا ةقيدحو

 ةكالا ردحتم يف ةعقاو ضرالا نم نادف ينام وحن اهتحاسم غلبتو دهاشت

 مويلا هو ةباغ لبق نم اهضرا تناكو ريخص جياخ وأ نوج ىلع فرشتو

 يهو رخصلا تاتو قاردالا تام نم ةقيدملا هب را تق

 فئئاولع اهنفو ًاتسح ًاطيطخم ةططخم ةةيدحلاو نمسلاو بصخلا يف ةياغ ةبرت

 تالصاح نم ريثكتابنتسا مويلا ساعي نوهام رتسملا اهريدمو تابثلاو رجشلا

 ( كوشاواكلا ) يدنهلا غمصلا رجشو ياشلاو نبلاو وكوكلاك ةراملا ةمتطنملا

 ةمفان اهتعارز اهريغ ًاريثكو فانممالا هذه نا رهاظلاو اهعاونا فالتخلا لع.

 ريثلاو وب وبلاو وجتماو سانانالاك ةرثك ىلع ةهكافلا فونص اهتاسورغم نمو

 * ةرفاو لوقبلاو يزيلجتالا درولا عاوناو زوما سانجاو ( تورف نشب ) فورعملا

 اهنم ايس الو ًاريخكح اهيذؤيف ضينالا لمنلا اهلع طاستي نكك ةرضن اهق
 راجشالا ميج نم لم 50007 0 كورتلا روفاعلا ةرجخ

 ةرجشو سبل و دوبلا ةرجش يتنع يف ومني القو '''ةرمعتسملا يف ةتبانلا ةيربلا

 قرلا تاقلط تدعو يبتنع ليس ةنصاع تماق 19.08 ةنس رباني رهش يف "ل

 ةقصاعلا ةدحإ لاوز كعب كالذو ةقيقدلا يف نب رشعو 3 تناكف

 فانصا دألعت ثيح نم وجسنكلا تاباثب ربك هش اهل ادنغأ تاباغ نأ (؟)

 تاقلستملاو رجشلا



 م

 اهاوتسم نوكب ةعقب يف نيرضان ناشيعت ال امهنال رْقلا يتطورخم نالكوكلا

 راجشاللا لك جج نمو . رتم ةثاعبسو فلا نود امف ضرالا حطس نع

 يف ةديدع ّلثم اهنم دجويو اناكيرفا اينيداتنبلا ةرحش ادنغأ دالب يف ةيربلا

 يف اهسأو بشلي ةتميفتسم قاسلا ةديحو رظنلا ةيهش ةرحش يعو ةلحلا كلن

 يف بيرذلاو اهنم ةتبان فئاعز اهتدعاق طيمم ىلعو طرغم ولع ىلا باحسلا

 ٠ نوالا بلا رهزلا نم ةفيثك ةباحس ةفنتكم ايلعلا ابقار وأ نا ةرجشلا هذه

 اهشخو ةريثكسوب وايشابب ةفورعملا رطملا ةرحش كانهو .ءانبلل اص اههشخو

 ًآضيا دئارلا قايو ٠ اهرشق يأ اهئال نم رطعلا جرختسيو هتدوحيروهشم
 ٠ يناثلا فالخب دج لوالا بشخو انوباسلاو مويرانكلا رجش 5

 اًهدددو هيو رطو هلاكشا كالفخلا قو ةزاؤتب انفازلا لحم :اكنأ كانهو

 دهاشي ام ًاريثكو هراغص نم فايلالا يا داسملا ميرختستو رظنلل قوري أم

 نيتلا رحش فانساو ايفاذتن رحشل فورعلا قاستملا يدنحلا غمصلا رجش

 ءاسوزولو دنع داب يف ةريثك ىو ةكيلا هايلأ نمعنصيو ابلئاصفو زحل

 ءاحللا نويدنجاولا خياسي طيسيف راجشالا هذه ءاخل نم ةشقالا سن مو

 ريصنا ىتح امي راد: اهتوقرطي ةمخض ايااطشو اددقو اذالفا ةرحشلا عدج نع

 ةرجشلا ندبب ريال ةروصلا هذه ىلع رشقلا خاس نا رهاظلاو ايلاف ةياغ
 مسق نم ءاج ام ءادللا دوجاو اهتعرعرو قاروالا غوزب نارا ف ةكرشامو

 يف اهئوسرغي لئاسف قئادملا يف هنونءري كلذل مدختسما وعلا رزكاو ادنغأ

 ءامسلا يف مفترت راثنملا ةنسح ةرجنشلاو ٠ ةيربلا راجشالا تذخما اهقو ضزالا

 رجشلا راغص يأ ةبملا فرظتسم نمو ٠ لظلا ةفراو هو راتما ةرشع ردقب

 رهاب ضيبأ ارو امل ىرتق عيدبأمناولأو ,فونص فالتخاو نبلا ةرجشاهتدو

 اهنم سرغي او انجح ادئغأو دنهل ة ا قوفت يمهو رارمذخالا ةعاق ًاقارواو
 يدسس رز سس ر زج ”نرو ةدوطلا يف ةياغ“ هب ةرمعتسملا يف اهسرغل ةمئالملا نكامالا يف
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 ةيراشا تاقردلا درس لب هدروتملت ةللاغو هقاذمو هتحتار ءاكزب روهثم

 ©"”نايلطلا دالب لامعا نم ناليم ةنيدم ف

 تح ايف راما فيس ماقم يتنع يف ةريحبلا سايقمو لوقأ دع
 ةلئاخ هيي ايتاو هل نا ممن ةمئاللل مامت متالم ريغ هعقوم نكك ةيتابنلا ةقيدملا

 يف جردتي نوكسلاو وحصلا تاقيوأ يف ولو ءامل خفتلا اماذا هنكل فصاوملا

 عقوم ىلع فوقولا بعصتسملا نم نا ىلع هداصرا يف ًاقالتخا ثدحبف رولا
 تاي نوم هييظاذس قارا ةبامضت انآ: +ةلخل ناو يف عقول اذه ريغ 0

 يتنع ةلحمب ةطيحملا دالبلاو اذه ٠ جينملاب فورعلا تابنلاو باغلاو بصقلا

 رمالا زيابالا نم ميدأ اهاشفيو اهماك 1 عيوأىلا اهضيضح نم ةيديددح اهتبرت

 اه تانقتسلا قو راصلا روغسلا فظن قرثال ةريغلط ةدانو

 قيل نطل ةظاعتو ا ةليقارب كاتو قا "تر
 ءازاب ريسك تنأق 5 براقلاب تمعيو يتتنع ترداغ تنأ اذا مث

 تاحابم هدم دباب لها اين ةقافلا ةلئلا نيام لا رق كهل فيلا

 كالو ئدرلا هما كاسات رج امو نناراخلا ةييبلا# ضرالا
 ةلحلا نع تدعنا اذاو جلفم وعم ةريحبلا ريفض كانهو جيتملاب فورعملا

 فرعل جلخ يف ِ تلخَد يبرثلا بونحلا بهم ِق رتموايك ني رثعو ةعبرا

 ةيئامثوأ رشع ةسخ ةتعس تغلب ابر ضيررع جيلخ وهو يريسيلاس حييل

 د ضفانعي لحاسلاز يمس ررجو يبرثلا ربلا ني مهن ًارتموايكر شع

 مقانلاو ةريحبلا نع ةدعبتسم ةطقنلا كلن يلاورو ا الماش

 3 يا ري انا يامال طيح الا كاهل ايت ةيغا) نو

 بونملا ىلا ( يبتع ةلخر حلا نون اتمولك نيد ةريببم لغ ةريخلا ىلا

 دقو ةقيدحلا كت ربع نوهأم رتسملا نع ةتفطقتسا كللذ ىف 0 درو اونو 0(

 تاتينتسملاو تبانملا نم هتقبدح يف ام هيف ينارا راهنلا نم اليصأ يل درفأ
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 قئاقد عبرا يبونملا ضرعلاو وكاجتب ةريزج نم برقلاب اهاخدي وهو اهنع
 لات ةليلدو ىلاعتي يبرثلا ريفضلا ىرت اجتتاكجيلخ نع كينضم دعبو

 نب رشعو ةثا» ىلارتم ةئام نيب نم ءأملا حطس نع اهُولع زياهت ناقلا ةحطسم'

 ةريحبلا ةازاومىلع دتمت رجمشلا ةفتلم ةباغو ةحيسف ةبالع لالتلا هذه نيبو اثم

 ريفضلاو يزيورلا رهن مف ىلا احنتاكنم كلذو دليلك ٍتارتموليك اهنع .ةزرافتم

 ةعسلا ةقياضتم يهو ةلياق ناداخلا كانهو ءاوتسالا لدتعم اتناك يب ونج

 امّآلا الحاس اهدنع ةريحبلل ىرت ال ىتح هاما ىلا ىلدتي اهيلاغ تاردحنملاو

 يهو يقرشلا يربسلاس جياخ فحالن يبسس ر زجو ةريحشلا طئاسلا نم"لق

 نوعءب راو ناتلثا اهنم ةريي زج نوتسو نات ثا هيف ةريحبلا يفرزملا عيم ملا

 امهاتلكو وقوبو ابلول يريسولاس جيلخ 5 رّزملا برقاو ١ "٠ ” ةلوهأم ةرمأع

 1 نابردت انغو تارانلا:ن انفاس انينكل ةطدفتلا ىرتسلا )13

 هده رقد ريوس وف لوقو موا 0 0 نوما ينك" ل

 ردشب ءا لأ حياطس ن نع واس قلطا .رئاه رعو 57 م لت يا 32

 ذعار أ ةريكع واش ةكملا كن 0 ضرعو 1 نيسمحو ةثام

 نع يمو اموقوب ةريزج دعب الاجوب ةري زج يسس رازج ربكأو ارتموايكر شع

 كتانالا رئازح ىف اهيرتكا لغ فيت امور كراك نيتس ومن ىلع يتنع

 ليماقلاو كاركراك ةيف ةنم ألا ىلا قو اهتوبات قو الون: ةينلحألا

 نمط ىلامثلا اهفرط يف ةريزملا لحاس اما ءاموجوب زاغوب هللاقي زاغوب امه

 باور أدق ةيبراللاو ايتن رطسولا ءاتألا قكل ةقئلا لاقدالا واع طيش
 اهبلكشو دو رتم ةئام ءاملا حطس نع اهعافتوا غلب اعر تارقفلاك 0 ةكان

 قرثتس ةيحلا يواطق -ةاولم ةقيض ع ةليطتسم صو ميظنأ ريغ هوشم

 0 ىجج بول :لاو قرشلا ىلاو فار ذملا ضرعلا ف ره ةحرد د عبر 0

 ناو ادياةر 1 كلا اردت ينحت قلو هال اع نراوزلملا ُهلاق )١(
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 ةزرافتم ةديدع

 اًبمَوُل تاريّرجو ماجألا ةريثك ةفرش انرداغو «يطاشلا انمتت اذاو اذه

 لحرم يو وجاجوب ةلحم ىلا انمقو يتثع نم و نا يس لع

 رطس هيف لعتسم ك انه لحاسلاو ودب مسق ةدعاق هو اك ارم ىلا لفاوقلا

 دب سرا يذلا حطس نع اهعافترا نودي ةيواحلا تورط وم

 قراوأب الا كانه :ه ربلا ىلا لوزتلا عنتكي و قيضلا طرفم ريفض هتمدقم يفو

 امو امم وجاجوب نع بوذملا ىلا نال فصاوعلا نيباحا يف رذعتي داكيو

 ةلطابو ةيبرغلا فافضلا نم زج وه ًالدتعم طخ الا نيملا ةيلجتست رب الو

 حطسلا تملطت اذاو 06 رطخ عباوزلا م ايا ةطقنلا كليف ءاسرالا نا لوقا

 اذه سارا لسا انش تابن عفو انمار وهاس ةلخ مرسلا

 ءاملاب قحلت ىتح ًالوزت فورجلا نيب ريست ةلغدم عاقلا ةديعبلا راوخالاو

 وهو ىربكلا ةوجفلا طخ ىلاريلا يف ةلخادتم ةعستم ةحيطس ةبالع كانهو

 كلن فصو لع ند ٠ ىوصق ةفاسم ةريحبال يب رغلا اشلاو ريس طخ

 ل ايروتكف ةريحب نم يدؤملا قب رطلا ىلع مالكلا دنع انأيب رثكأب ءاحضالا

 اجيردت ضفخنيف وجاحوب يب ونج لحاسلا بوسنم اما . دراودا تربلا ةريحي

 يزور يرغ بصم نم ب نقم لع يأ ينونلا ضرعلا نم هم طخ دنعو

 5 ةلخاد فيرلا نم ةذخا يهذت ةحيسف تاءقئتسمو 90 اريجاكو

 ةبيرق ةفاسمرلا
 نا هطوبهو ةريحبلا بوسنم عافترا ةلأسم يف ثحبلا لبق تير دقلو

 نايبلا يف لعل '"” ايروتكق ةريحب ىلا يمرت يتلا ةيسيئرلا راهمالا زاجيالاب نيب

 رابنالا فارعتإ 7 يك مل ىدملا ةريصق تناك +1٠0 ماع يف يِتلحر نا 0

 لاوقا ةصالخ هلا بلاثلا يف وهنإ نأشلا اذه يف هركذأس يذلاو اهم ةليلق ةفئاط لا

 يف راهنالا كالت دجوت يتلا ماسقالا يف ةدوكملالاجر ءاناو مطئارخ تاموسرمو دارا
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 نم ذا اذ هلق لع زابتالا هده ترك ذ نأ ىل قيس دقلو قّودجو هذئاف

 اهربكأ لامكلا بهم رم ةباصلا راهنالا نا لوقاف اهرثكأ نع تامولعملا

 ةريحبلا تادروتسم مأوهو ارو اييلظطاو كو وو ا

 هتيرج نوكتو يدنان لابج حفس نم ةيزيلكلالا كالمالا يف هجرخم عقبو
 نع ريحا ف ًابانم ارتمزلك نسوق حام ةفاسن قرتلا بوتللا كيش

 نم ةب رقم ىلع ةريحبلاب لصتتينلا ةروك ذملالابللا سوكر يب ونج يلكر, جيلخ

 ةقاللا يرخص هليسم نار وهشملاو ايماس يباورب كانه فرعتو ايروتكشتروب
 ينلا هتاضاخع يه املياقو فافملا ناوايف ىتح عبيرس هزاع اتناول ضرع

 ازور او يسد ا نم نيش ةثالكو الا صاخ الو ايسوع مطقي

 نم سو سكول را م : 7 راخر شناج ةليسف يرخالا رهشالا يف اماو

 وهو أب ونج ايوزنا رهن كىرم ةب رقم ىلع ةريحبلا يف بصيو يدنن باضه

 ىلعو اتم نيثالثو نيرشعو ةسخخ نيب نم هتعس نا ليق ايوزنا نم رخصأ '
 مدق لصفيو ويس رهن مث"”'ةلياق ةريحب زانجي هبصم نمآرتموليكر ثع ةثالث
 هيلا فرصنتو باغلا هفافض ىلع تبني ءىطب هرانتو اعوزوب مسق نع ودن راك
 نوال اهردق ةعس هلو ةطفنلا كلن يف ةبرتلا يزيلبالا "” ديجولا تاعقتتسم

 نم فلا اع هيقثت ريكا" نع ازا عيرردقب و

 اذا الا 07 5 ةريسسبلا لع .مالكلا نال باتكلا اذه يف اهج .ردأ دقو . اهترئاد

 ةدمملا راهنالا كذب نرق

 البو ىكود ًاضيا هل لاقيو (1)
 1 ةنس ربمتب رهش يف ةيب رخلا ةراظن - ادنغالا ةرمعتسم نءرابخا ةصالخ )0

 رول دق لنولوكلا يتلا يلاعاو وروينأو ادنغا يف نيتئسلا تالحر باتك (5)
 ؛مددب ةنس ليربا يف ةيفارغجلا ةدي رجلا يف ةجردم

 ( برمملا ) ضرالا نم ىوتسا ام ديجولا (4)
 !دنغالا ةرمعتسم نعرابخا ةصالخ ()
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 عمطقي سوفيكص رهنب فرعي عرف هلو ودنايل رهن بوذملا بصم ىلا لامثلا
 رورو نار واقتر وا نع اريثك ميتال ةلعزف ىف ةيدنعالا ةيديدملا ةكملا

 راطمالا هايم ودناين كي بكسنتو فافملاو ظيقلا مايا يف ىتحريزغ هلام

 ةريحبلا ىلا فرصنت مث اوبل دالب يف ةرام ةيبرغلا وم فورِج نم ةيمارثملا
 يدربلا نم ةجأ قرتخي هنم مسقلاو يبونملا ودن ريثاك جيلخ فرط دنع

 ("” اوبملو ودنريفاك يمسق نيب لصاف وهو ةعساو ضارا هأيم هيلا يرتو
 ,وبايوت اهو ةيقرشلا ةهملا يف طف نارخلا ناربن ةيزيلجيالا يضارالا يفو

 فوشكم يري ودنس نين انعرك او اوبل يناور نم اههالك عبذيو ودنسو

 ةنالثىلا راتما ةعبسنبب نم هضرع فلتخي ةقلخلا يرحح ليسم يف فافضلا

 دك ديزاو هؤامانطط راطمالا تكءاح اذاو لوصفلا قالتخا انتم نينالثو
:0 

 ةريحبلا يف بصي شابد ارام رهن اهميظمف ةيناملالا ةرمعتسملا يف راهنالا اما

 هيف داّورلا لاقو يبوذملا ضرعلا نم ةدحاو ةجرد دنع ةيقرشلا اهتفْض نم

 ةيقرشلا ةيب ونملا ءاحتإلا يفو ''””اريجاكر هم ريغ اي روتكيف ةريحب تادمم مظعا هنا

 كلت ىلا اههايم بهذت راهنالا نم ديدع ددع .ةماقتساىلع ةببونملا ءاحالاو
 ريثكو ةريزغ هتدام راهنالا هذه نم دحاو نم ام نامويلا ىلا فورعملاو ةريحبلا

 ليقن مجاضم تناكألو ةنسلا نم ةمولعم تارتف هريدغ بضني ام اهنم

 يف ةيفارغج ةجرد اهضرع غغابي داك الو ةيونملا ةهملا يف ةعقاو ةريحبلا
 نوكي دقو ةفاسملا ةريصق راهمالا كلمتناك كلذ نم لقأ هنم ةريثك م ضاوم

 +١9 رياربف جروج رجيملل ةيجراخلا ةراظن ررقت (1)

 195 ةنس رباربف يجيراكنتبكللو جروج رجيملل ةيجراخلا ةراظن يرب رقث رظنا (؟)

 ْ ١.0 ةنس ندنل ازئاين ايروتكف يف نالوكفّدصم (0)
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 ةفضلا نم اهيف بكسني الو اذه ٠ ةرثكو ةلق نيب هل طباضال اههايم مجح

 ايغتاك اههو اهنم نانثا اريجاكو ىيودو أجسنتاك يهو رونا ةثالث ىوس ةببرغلا

 ةطق نر. ةريحبلا غابيف اوجاكاماو ةي زياجتالا ةقشلا دودح يف يزيورو

 ةاملالا ةقشلا قا "هواش ن 0 ةياملالا هب زيلجالا ةقثلا للاهق نوكتا

 وريود ةريبجب قرح ينلا ةيالعلا نم جري اتناك رهن نا 5 0 7 الخ ام

 اير وتكف ةريجب لصتي ىتح زشنو ضافخا نيب ماعتم لهس يف ريسبف ًاقرش
 وهويب رغلا بونملا يف يتنع ا نيئالث وحن لع وك احوب نم برقلاب

 هته و وليكنوسخو ناتئام هلوط ةفاسمو ودب مسق نع ادنغا منق لصفي

 زاتي ةريسلا ءيطب ىرجم هنانوفشتكملا هيفلاق ةضحم ةيقرش هريس ةماع يف

 لخدي و رثم ةياعبرأ هبصم دنع ةتعسن ركتو '' يدرلا تاعقتتسميف ٌةماظعم

 ةلوذلا ةنالادلا وج ايلا ةردجلا يف ضني ةقزيورتربتوم ةفينأو ةقيت ف ةذوجتلا

 يف هأشنمو راطقالا ةمساو ضرا نم ليقتلا هايم هيلا ىبارتت يلوكلآ مق
 يبناج ىلع ةمئاقلا لابخلا نم ريثك هايم هيلا بصنت ةعساولا ماجالا نم قيسن

 ايروتكيف ةريحي يف عقبو ًاتموليك ١ نينامكو نيتيام هلوط مف ىلعالا هليسم

 رعيف فقرشلا بهم ةبلاغلا هارج ةهجوو الامث اريجاكر من نم برفلاب
 ينازانهنالا وئاس لق راج نيت وهو لوكلا ةنظاقم ةدغاقأ اراربمأ ةلخف
 برقلابو يناملالا يزياجتالا مختلا نع لامشلا ىلا ةريحبلا كلت ىلا يضنت

 رتم ةئامبرا ةفاسم روغ هوم قيضم يف يرجي يزيور رهن ةلحلا كلن نم

 ةرتم نيتس ىلا نيس نيب نم اهعافترا فلتخم ةرعو باَوَر هيبكتكم لعو
 نعدالا يف وق ريس دقأو ًارتش زيظعت ةمايس وعن ترقي نقتل "ماا ةتعنو

 هايملا تناكو ًارتميتفس نيدبسو ةسجل فكتاكف 19. ةنس رياربف رهش نم
 نبرشعو نانثاو 1 كلذ عم اهني رجو اهطاطا ىصقأ يف ذئيح

 اا ا رابخاو تامولعم صخلم (؟)
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 مظعم غلي و ةيناثلا يف أب اك رشع دحا هفرصن' ناكو ةياثلا قف ايم

 هعاطقو رتم ةنام هتعس ضيغم يف باسفيف نيرتم هنايغط مايا هئأم عافتر ١

 تا ل لا كالذي هك رست اهو را نويت دن اقدع

 5 . ةناثلا يف ًابكم ارتم نوثالثو ناتيام اذا هفرصتف ةناعلا ف زاتما ةنالغ

 رتم ةثاالث هضم ماج يف هفرصت غلب اذا ورع الف ديدش ”هرادحأ تناك

 07 مشع ةعيس ع ا هتعس يزور رم ليسمو اذه ٠ ةناثلا يف سلم

 دوك ايدو هاراع قوام ان رس نو فاو تكسو نارام ووو

 ةفاسم هيلاعا يف نوكت املقو / فطاعمو ميراعتا يف يرحي ووف روخملا

 هبشأ وهف ول رمكلا يفاص 1 قرشا اب ودم هج ردم رقع

 ةةراراسأ يف ةيماحلا 7 دّرؤؤتسم وهو بورش هنكل ''”برعلا نولب
 كلذ دعب و لدانج يف ههأيم طبهت ةلحلا هذه :رع رتم ةثامسحو فلا ىلعو

 ”هارخالخ ام رهلاضيغمو راتما ةتس ةطقسم ةلالش ىرت تارتمولك هذاك

 يتوابلا اذكسو ”يديبلا فئاولطو ليخنلاب ايوطم لفدلاب صاغ يغفل
 اجنجام يتريمب ماجا زوجي هليسم رخاوا يفو جارحالاب ةاهنم تافالو
 يفو نارها جزتميف لامثلا يهم هلا هنأ راهب نرتقي كانهو اريشاكو

 ايروتكف ةريحب ىلا يري دحاو ىرجم يف اننا ماجالا كلت نم اعجورخ

 ماجالا كلنا سفن يف هرور٠ دعب اهيف اريجاكر هغ بصم نم ب رقم ىلع
 بيرالو وه ا, روتكك ةريحب ىلا ةيمارلا تادمملا "مها نا هللا كفو معا

 ةئاه ةريحب نوع ًارهن نا حص اذاو سايق ريغب هركذ مدقتملا اريجاكر بخ
 ' هطوبهو اهحطس عافترا يف ربكأ نأش هل نوكي نا دب ال هذه لثم راطقالا

 لمتشمل ام ىلل انراظن اذا انا ريغ ٠”هردصمو ليثلا لصا اذا اريجاكر بن نوكي
 أنل نيبن ةرارملاب اهئام قف رش ام رادقم اقر داو ةعاعلا نقةويعلا

 ؟ 19 ةفيحص فراعملا ةرئاد رظنا 010(
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 هما

 نما رايت دسارألا سال نيضو سدح نأشلا كلذ نا

 مننا 5 ا ةحر العا لي للا هأ ف رادقم ف طق هل نأشالو ةريحبلا ىل ا ةباصلا

 تاالالشملا اب ١ ودح اريجاكر بو 7ل أهزو وأيع : وةريحبلا ىل طب 0 كنا ”زودكد

 نم اياخدي امة ةرفو نع ء يهثأت ريغ رايتلا كلذ نوكي دق نك الاف نوبير

 هيلع لّوعي ال ةحصلا نع ديعب لوقلاف كلذ فالخ لبق ناو رهنلا كلذ هايم

 !ىشان هنا يد ا 7 ناو 1 ضيا دهاشو أبل كلذ نا هليلدو

 0 ةريحبلا اللا 0 2 ردصم اريجاك 0 0 3

 ضورفم رادقم هلم فرصتي ىش رام هيلا نلت حيسف ضوح يف

 لو رصمو نادولا نارمص ه..داعو مظعالا رنا يف ةبكسنم هايملا نم

 2 2 عربا نيرايسلاو داّورلا نم ديدع ددع هدصق 0 نا

 ل و هير ف هل 0 00 0000 ا و.

 هوعأ المةاق 3 تالالا هب ,زياجالا ةلاكولا لاجر مهن مم ارو نم ءاح مْ 5 شو

 يف : نأ, كيه هيف هولاق ام دكلذفو

 وه.09 ةنس اردنل - نتسنوج رسلا ادنغأ ةرمعتسم باتك )١(

 14855 ةنس ةديرج - لبنلا ميباتي فاثتكأ يف ةكلذف (؟)

 ةمهدملا رايدلا ىلا ةلحرلاو « ايقيرفا لهاجم » باتك (*)

 همك ةنس نيلرب - ةيقيرفالا ةيسرهلا ةلحرلا يف ةينيمالا ةيعملا (4)
 1894 ةنس نيلرب - هاكات روز 008 مرد باتك ()

 ١854 ةئس ندنل - ايقيرفا طساوا يف يعيبط ةلحر باتك (1)
 محال ةنس هيبج زاشم نتلدرد نجا و 0 059
 ياخ اقرأ اهمال سرر نق اق
 امهم ٌةنس ل 3 )5(
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 دنع جرخي وجني املوا ىربكر اهنا ةثالمث هايم نم اريجاكر هن ججازم
 ةاقلا ةيناكربلا لابملا ةللسل يقرشلا ردحنملا يف يبونملا ضرءلا نم "«و ١
 ٠ دراودا تربلا ةريمب يف ةباصلا راهنالاو ويك ةريحب ىلا ةباصلا راهنالا نيب
 هدو دنع نارهنلا ناذه جرو وقوقور رهن ابعب انو وراوصحا رتاقاتو

 عوبش نوكبو ةيبرغلا ةرجفملا دح يش هب رجح باور نم يب ونا ضرعلا نم
 .ةريحبل يلامثلا فرطلا نع اهانيع دعبتالو بنما َراج رخالا نم اهدحا

 امهنييو | بهايم قرتفتو ًادج ًاقيض كانه قرافلا فرملا نوكيو اجينْغْنُط
 .بصيو قرشلا بهميف نيرونلا دحا فطعنيف تارتم ناك هنا ايت نضرالا

 هاجيئْنط ةريحب ىلا يرو برغلا بوص رخآلا فرحنيو ايروتكق ةريحب يف

 ( هجر خم نم ًارتموليك ن يسمو نييثام وحن ىلع وهو ) ون رفا ري عمتجو

 وقوو ر رهن امهيلا باجي ًارتموليك ن يسمخي امهم ةطقن دعب و ورايثكا رهن
 وقوثور ره نا رهاظلاو اذه ٠ ”هركذ مدقتملا اريجاكر هن امعومجت نم نوكيو
 دقو لوقأ ٠ اهلوطأ وننرفايل رمث نكل ةروك ذل ةثالثلا راهنالا ريكا وه
 هضرع نا لاق ١مو4 ةئسوبام ربش يف رهنلا اذه نسج 1 تنوكلا دصق

 نيمبرا هام غرفتسمو راتءا ةسخ ىلا ةعبرأ نيب نم هر 0 ا غبي
 يف ىهثلا ةعس ىصقتسا هنأ يمر ةلاحرلا لاقو .. ةينانثلا يف ًابمكم ارتم

 نوعب راو ةثالث اهب اذاف و راينك ١ رهنب هعامتجا ةطقن يف ١هه» ةنس سرام رهش
 نيو ًاراميتتس نيمبسو ةسخو دحاو رتم نيب مقي هدجوف ”هروغ رسو ًارتم

 ف بكم رغم ليسو نيعب راني ةفرصن ارتميتلس ليعيسو ةسهغو راتما ةئالث'

 ءاصقتسا دف وقوُدر ربن اماو داريا وذنرفاين رهثنمبرقي رهنلاذا ليق .ةيناثلا
 ةتمسن كناهق اولئاوُر ةضانخ دنع هي ةلسريشتس نوت ىف ىماو ةلاعالا

 ارتم نيس نيتئام ةفرصتو راتما ةئالث 'هروغو ًارتم نيثالثو ةسجخ كانه
 ةلادكلا أضبا تيذقلو هشفاوب ىف لكتحس نرقلاو ةدعاؤلا ةناثلا ىف اسكم



 8 ه؟

 كانه ةتمس أ ارف وغنر فأن رم هئاقتلا ةطقن دنع ا مذاب ةئس وام ف ونصر

 8 5 عا نقلا دو 8 5 2 . ص 2 3 ١
 ناعسلو نينا هني ردو افصنو راتما ةسق هروغو ارتم ني رشعو ةهعبسل

 نعو 4 داثلا يف ٍّ رم نيسمحو 7 نوكي هفرصت نا عك ةيناثلا يف ًارتمتاس

 يزيرراوم لودحو أح ريفول لودح ندي رولا اد هيرار نموب ١» ةلاحترلا

 اجينمينط ةريحب فاراطا لع ينوجنك باور نم بونجلا يف هردصم اهالكو
 لامشثلا تاءسيف ايهاذ انيجاك روت رعب كانهم نيرونلا قلم نع لامشلا ىلاو

 كالت ف هرادخا نوكل و ارم راك نسب ةئأم ةريسم ىململا ةودفلا ءازاب

 يهتتت ىربكلا ماجالا نم قيسنيف ًاديدم ادما ريسي مثآرتم نيرشع ةفاسلا

 فريب فاتخل ةتمس نا اولاق . ينيفتَسَكَو يبيكب] يتريحب تاعقتتسم ىلا
 ناكف هرمغيف هام يدا ولا معي هضيف نابا يتو تارتموايل ةسهو نب ا

 امونال د_دعو 1 ل اهعقنتف 3 مكحي مكاوح مقانملاو نيتريحبلا

 هده ضف ريسيف قرشلا ىلا اخ ينط ( و ١ كانه يب وذحلا ضرمعلاو )
 * رم ه6 كنع ايرو ف ةريخحب يف بصب م ارتموأد نينالثو ةثام ةهجولا' 1 ك0 50 8 كك الغم ةئام د

 .| زاقؤر لايح بوناسا ةيح ن 00 ةيطيغم فا نورك يبونملا ضرعلا

 لو 5 داو ِق ةرلأ 25-5 لدانح 0 ةهأيم ردحتتو دافجتل ةلاحّرلا لاق

 ةدلب ىتح تاغعاش باور اهر اظانت اير ور ةسع نإ ةتعس

 روذلا ديعب هليسم دودخلاو ةب رتلا يعزيلبا لهس يف قشب مث نمو يلو
 ااكح صقانت, عانترالا اذه ىوت مث م ني رشع ردشب ةعافترا فرج هل
 هليسم ةمس اذاف امو ةلابق لعيلإ ل امكن ع دقاو.  ةريسبلا قل ترابا 37

 ديعب هنا طيلإ لاق ةيناثلا يف دحاو رثم ةتيرجو فصنو ًارتم نوثالثو ةتس
 ةفرسع: نوكيراتما ةيناكردقب ( ةقمع يأ) كرد انضرتفا اذا لوقا .روثلا
 نيب امف نوكت يلوجتتنك ةلابق هتمسو اذه . ةينأ اثلا يف بعكم رتم هلا ال

 رم ناب نل 0 ردو 6-10 ةعسن نيباوق روغلاو 0 نيعبس ىلا نيتدم '
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 ىتدأ نا ىلع ُءلدي كلذو ''”ليرباو رياربف نيب ةيناثلا يف نيرتم ىلا فصنو
 تنككلا لاق . ةئامسغو فلا هاصقاو ةيناثلا يف سمكححم رتم ةئاتس هفرصت

 ىلا ارولكن نان ناي ن نب لضرب وقكا ربك ى لطرق نا نضتشعا
 رو فر ردوف هع يثا ىلا راتما ةرشع نيب نم هروغو رتموليك ةئاه

 نوكيم ةيناثلا يف ًافصنو ارتم ةعرسلا كلت تاكاذاف . حصفي ا ”ةعرسلاب»

 ناك يعل د لاولوكلل ىتأت دقلو . هل ان ةئامسمتو اقل 1فرصتلا'

 رهن فرصت يصقتسإ نا ةيناملالا ةيزياجمالا موختلا ديد ' نإ 5 ع وهو

 ني رشعو ةتسل كلذ ناكو هتفاسم نم ةريخالا تارتموايكلا ةرشعلا يف اريجاك
 نام ( نآلا ىلا شوب ءاصقتسما رخا وغو ] (ةنن# ةتيسؤب زيف روش نتا
 نوكت هعاطق ةئم لا باح ةينافلا ف يكن مب قعبراو ةنالثو ةئامالفا

 نورشعوةتسو ةئاوسمت هني رج مظعمو راتما ةعبس هروغ ىهتنمو راتما ةسمخوةنام:
 نا لاقي اَذا .رهتلل فرصت احا كلذ "دع دقو ةيناثلا يف رتلا نم فلا نم

 ةلاكشو نا لاقسام 1 اب ل يواركا ينو نو سول
 كراك تاريعبو امانا هزايتحا يفاذل هريس يف هام. صاقتنا الولو.زثم

 ؟”ريثكي كلذ نم رزغا هفرصت

 ملام ايروتكف ةريحب ىلع مالكسلا ن بم ةبولطملا ةدئافلا لصحمتالو لوقا

 مقو هنا لاقي يذلا يلاوتملا اههايم طوبه نع تانايبلا ضعبب ارا

 ةيمهالا نم وه ىلطملا اذه نا ءافخالو . ةرباغلا ةنس نيثالثلا وا ني رشعلا يف

 طورت 000 ا ”هلاق )1(

 ةبراعتسالا ةديرجلا في عبط 4 اريجاك هايم ية يف ةرفس 2 باتك علاط 2(

 1 امو ةنس

 ًاضيفتسم روللا نكاد ٠ ةنس يف وثوثور ءاج ال. ةنا لكد لنويل ينربخا ©

 تاكاسملاب-
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 - هع

 ضو انيرتق ةريحبلا كلت هايم ىلع نال ةيرصلا رايدلاب صتخي ايف أسال ناكع

 ةقدالتم نيس ةدع يف طوبملا اميلع ىلاوتد# هامل كلت ف امأ ءايفاوترا دامت

 هيل ضراع طويشلا اذهأ نقلا اع ملع ملعب الا نكلو اهيف بيرال ةتباث ة ةيضقف

 5 مأ اهترازنو هلا ل ةيمارالا راطساإلا هانم هلق نع اهني عي

 ٍتاريحبل كلذ مقو 320 ام يلاو هل ع الصاوتم 37 غض 00 ابهايم

 مججا مسقلا لاجر هيلع اًذهو . ايي رفا طساوا تاريحب نم ىرخا

 (قرف تمي ناكاذا ) قردلا اهنم نيتي ةحيحص ”داصرا دجوت ال ةناوعاو

 نرا انل مام الا قباسلا هطسوتمو يلاحلا ةريحبلا بوسنم طسوتم ناب

 0 بم 6 ملوك بعل 0 دهع ند تمعيقأ ىتلا سيامملاب داصرألا نم ةيلحتسا

 نأشلا اذه ِف ءاينألا نم تع م لم لا اهناصقنو هأيملا ةدايز رادقم

 15 م مأع نم رباربفو رباني يره ي دالبلا كن ىلا يتاحر ءانمأ

 ىلع ىلا ةيواسترفلا ةثعبلا لاجر دحأ ف نوسرب أ بألا لاق 5-3 دلو

 قرنا 502 2 ق ٍذ يف ةريحبلا بوس طبهنينسلا نم نامت وأ ميس ذنم هنأ

 ةرشع ىلا ةميس ردقب 00 صلقت ىتح ًاريزك نيش نصيكرم روخو يتنع

 ةدملا كلت يف راتما
 :, يف ةيموم ملا لاخشالا ةراظن لاجحر دحاوهو جاد ويسملا لاق - 0

 نك صطاشلا ن نم 5 0 لع ىلع كنع ةعانلا روخصلا نا ادنغأ : را

 ١ هي. 1 فو اراخك مأع يف ا 0007 طاغ ةريحبلا ف لخادلا أهس |

 عافت :را ا رتعيتأسرشع ةتسردشب 07 ةنمفلختف 5 هحطس قوفزر 0

 ريبخ وهو ١ يتنع يف ةيريم دولا لاومالايباج نترام ويسملا نعو - املا

 ابعقاوم تناكيعارمو انارهتمويلا وسمك نا ( (مهج ةئس ذنم ةريحبلا راوطاب
 تاردحللاه لع ت كلف راطنالا نا مداقتعا فو 0 يام ءدب ءىداب اهينيت مل

 مويلا مو تاعقتتسمو لج 1 قبس اف تن ناك مقا وم ىرتف ةريحبلا ضيغم



 ا

 تلف نأ اهراس قنم ناكف نوير تالذاغ يع هاما ترض ةقو + قاتخ

 ةعصن ةطقتلا كلت يف ضزالا نا امو لبق نم تناكامعرأتما ةرشع ردقب اهتعس

 52200000 سنار ضاقت آلاقوكمف ١ دا دوف ءاملادح نم

 يمه اهنم يبرغلا يب ونا فرطلا يف يمس ةريزج يف الابس ةعقتب نا لاق مث

 يف ناكو لاق نأ ىلا . براوقلاب نولهالا 'زاتحي ام لبقنم ناكو سي مويلا
 ناكو . لصاف الو اهب نيتلصتم مويلا اتحبصاف اهنعناتلزعنم ناتري زج ةريحبلا

 مويلا ناتريزملا تحبصأف بكارما هيفريست زر, ابلْوَلو اجشياكينري زج نيب

 ١ ةدحاو :ةريزح

 هل ةلاقم يف يلبتلا ميلقالا بودنم ليكو راسلكمرتسلا نوي اان

 ءابالل نا لاق (؟ ددع ) ةيرصملا رايدلا نع ةموكلا تاروشنم نب تحردا

 نع ةذوخأم داصرالا هيف نوثوديًالجس ةريحبلا يب ونج ازئاوم يف نييعوسلا
 يف تطبه دق ةريحبلا هايم فا أهنم نيب رخصلا ىلع اهثومسرب تامالع

 اًرتميتتس نوسراو نارثم هرذق أاطوبع ةريهنالا ةنس نيرشتلاو نمللا

 عريغو نمو نملتسأو قطا هب ءاجام مدقت ام ىلع ديزأو اذه

 الو . ةئيابتم ةيراضتمرومالاو ثداوملا ضع يف مهتلدأو مكارا نكلو

 تضم نينس عبس ذنم طاطحمالاو طوبملا ةُماد ةريحبلا هايم نا يف هحاشم

 يف تداكو طسوتملا تح تاج ةرتفلا كلن يف راطمالا نا لوقا يتا ريغ

 ةرئاد حربي الو ٠ ةطحاق نوكت ١هه+ ماع يف ةزيحبلا نم يلامثلا فصنلا

 ةريحبلا هذه اوفرعتي مل نيببروالا داّورلا نا ةلأملا هذهيف ثحبلا دنع نهذلا.

 ةعيبطلا هيضتق يذلا نمزال ةبسنلاب زيجو نمز وهو ديغبلاب سيل دهع نماالا

 طعنا نا (كربانلا دق ولا قم قكل +116 اين شوال ىو ريبك م سق رييخنل

 تربلا ةريح هايم شانكلا امأ . اهبيسانم تضفختاف اههايم ترسحنا تاريحبلا

 ةيقرشلا رجافملا تاريحب راسمتا امأو ةيميبط ةثعاوب نا اولاقق ابضابتتاو درودا
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 ,نضرا يف تيفط: قانا انييعادف 0 اهطاطخا تبث اذا ) اهبيسانم طاطصاو

 ندع ب نا لح الآإو ك3 ةريحب رج نكل ''””رجاَقملا كلت

 ةيرودلا لويسلا ةلق نيبجس يلاوتملا اههايم صاقتنال نا لاقيو . نييبسلا

 اذه رما يف انثحي دقلو لوقا - تاحتلاو لك انلاب زجاملا فرح ندا داو

 5 كانه رشصلاف ًارثا'ل دج مف يل اتم لك انا

 ووك دما زغاطنا قرع نإ هف بير ال امتو هايلا كا هئدحلا امازيغ

 بستحي ال ى ا ىنعب مويلا ةصاقتنا ن كلو نزلا روركىلع صقتتنبس

 د خلا سلا قف ةرحبا كان مقو يذلا لئاملا طوبحلا لاح اثش

 اذا بير الو لاطبيس ةناف اهدتسم اقم طوبحلا نوكي نا ًالدج حصيال

 .ةمجار ٍفئيح ةريحبلا هايممفترتف اهتقيرط فلاس ىلع اراردم راطمالا تلاس

 "'”يلوالا اهب وسنم ىلا
 نتبكلا نا بابلا اذه يف مالكلا ةحرابم ليبق هركذ بجوأ امو

 ةيضرالا تاقبطلا ءاملع نم وهو ةيرصملا ةحاسملا ةحاصم مومريدم نيل

 امو ةريحبلا ةيالع يوك في ف ةلأسملا يف ثحبلا ىتاع دق ريهاشملا

 ةريففالخم اههايم ثصقانت دق دف 000 اشاقين تاريحب نالاقي )١(
 تديازت دق اههايم ناف وركن

 0 لئاوا يف ادنغالا دالب نء جادة ويسملاجرخ كالذ ةباتك دعب (؟)
 ام دياب اع ينأدحو ربغت د نم ردع اذا ابغلف ةرهاثلا ةنيدم ًالاط آ9.018“ ةلس

 ينع نع مقا اولا *يئانلا حبصا ىتح > ًاديعب اواع اههايم تلاعت دق ةريحبلا نا لاق هتدروا
 هاملا ناو رتم ردقب هواسي و ةريحبلا ف ًاطاغ ثلاثا قحلملا يف هك دروو

 يف هريدقتو هحطس _ءرع ا نيسه ىلا تراصف يننع فيصر دنع تمظاعت

 رقميتتس نيناكثو دحاو رتمب يداملا هايملا ماج ىلعا حطسلا كلذ نوكي نا لصالا
 نينسلا هذه يف اهراساب ةريحبلا نطب نم فشكتا دق ناك ام عيمج فما لاق مث

 هايملاب ارومغم مويلا حبصأ ةريخالا
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 © ةطيمانلا ةبركتستلا نيسانلا نماعدخ ةماقلا نسيلقملا ةاضرأ هب تاج
 بيحعلا نيابتلا وه اهنا ملص م هذه رما يف نيكحارلا ريخ يذلاو

 نرد ةالحتسملا سيسانماو يتنع دنع ةدوصرملا ةريحبلا ريسانم نيب اهف

 سايقمب تناك ضفخنت نيتطقنلا نيتاه يسايقم يف هايملا تناكانيبف اجنجو
 يمأع يف لازإزلا اهيشغ هللا هذه نا زنيل نتبكلا لاق . عافترالا لضاوت يعم

 نيابتلا ىلا كلذ ىتداو فاسختالا ضعب ابعدا هب فستان اههكو اهم

 اجثجو نويلوبت جياخب ًاسام نكي مل لازلزلا كلذب ضرالا طخ نككر وكذملا

 يتنع سايقمب هايملا تاع ١ ماع فيس مث : يوسكو ودنريثك ياخ الو

 ىلا ريشي كلذ ًارتسيتنس نيثالث ردقب يوسكو اجنج سايقمب اهنم لعأ تراصق

 يفف اهسارقم اما ريغتلاو بالقنالا اذه تمتلا يتنع يف تثدح قراوخ نا

 ال فرعا يبت هيرو لوداع الر درراسلا انا ل51
 يف سوهتب وه رودنموكلا تيثأ دقو . ةقدلا ةياغب هيسانم ًادصار تابنلا قئادح

 سايقمب اهنكلو ةرتفلا كلن يف طق صقنت مل يبوسك سايق هايملا نا هتركذم

 هيلا راشملا زنيل نتبكلا املوانت يتلا تامولعملا نمو . ديازتت تناك يتنع

 سياق ا ىلا تقاس ةمطاقتم لزالز تازاز يتتع دنع ضرال الا نأ ٍش هيت

 ةدشل يضل نانو ا دصرل حيلصن : ال ةلطاع تحصاف ًاشيوشتو الاخ

 نا بعصتسي لوقم ةئداملا هذه ريبعتو تلق . لوزنو دوعص نيب هبارطضأ

 اهملو ناقباطتي انجو 50 يدايقم ناف ددصلا اذه يف هنم نسحأب تي.

 هايم ةرزوق ئضقا.نا ةضالطتاو : "'” قاسقنلاو ةدايالا يف اهيلع لوس داضرأ

 باتكلا اذهب ةقحلم يو ىّلجُم ةدئاف تاذ ةركذم زنيل نتكلا ةركذم ىرت ()

 نأشلا اذه يف سوبتي وه رودنموكلا ةكذم اذكو

 رهش فيس يوُسُكداصراو اجْشج داصرا نيب بيسائملا فالتخا ببس نا ()
 ..اوناك ةموكحلاالاجر نا ناشلاىلوأل نيب ىتح ءافلعا زيحيف "لظ 1401 ةئس ربسد
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 ا

 نيعسل ىلا نيثالثنيب نم يا ثالث ىلا ةدحاو مدقنيب نم توافتت ةريحبلا
 ردقب ةريخالا نينسل اعبسلا يف تطحنا دق ةريحبلا هايمذاو ةنشلا ىف ارت

 طاطخألا نوك لع 0 نكلو نيتاذلا يو و ل شو نورتو ةعد

 كالت يف راطفالا رما نم هانفشتكا امو اهانيعَو يتلا تامولعملا ناف ًاثيكم ابا

 لصاوتم طوبه ةبقع 1مال4 ماع يف عافترا ىلع ةحضاو ةلالد لدي عامقمالا

 ماع ىلا اقع م ع نم لصاوتم عافترا ثالث ؟رحب ماع ىلا مم“ ماع نم

 بيرال او . 0٠15مأع ىلا ١ههح ماع نم لصاوتم طوبه "تنمو "اهم

 ب راطمالا رادقم ىلع امام قلمتت تناكتارتفلا كلن يف بيسانملا نا هيف

 اهنع دانب اب لصتا م

 ةلخادلا هآيملا غنام نوب نراقتلاو طابترالا هةحو نيبتسن نا 59 انياع يفب

 طقاسمو تالالش دنع لينلا هدروتسو يذلا رادقملاو ةنس لكيف ةريحبلا ىلا

 كنايلدلا بتنا كلم اف فلق ىدنقلاب اينما الخ ىلا ةيكلاو دودو

 ةفاو نيف ةييدبلا كارت ف عفت يتلا هايملا روومحي صتخي ايف ةيسامللا
 ةعساولا ةريحبلا ضيغم ةقطنم كي ينلا دالبلا يف هايملا كلت عبيرفت ناو

 ةيرودلا هآيملا غلبم ريدقت ليحتسا كلذ ضو ال امل طباضال ءاجرالا

 اونودي لوا كلذ ركذ نع اووسو 0 ةينامث ردتب اجنج سايقم اوضنخ دق
 مداصرا تالجس يف قرفلا

 ةييتس اهناف 1مك4 و اهكع يناع داصرأ ىلع لوعي ال (1)

 راتسلا تفشك ةريحبلا بيسانءو ليسلا هاي صتخي امف زنيلنتيكلا ثاحبا نا )١(
 قاعت» نينسلا نه ا١ ّةنس يف ةريحبلا يف هايملا عافترا طسوتم نا يو ةيبمدب ةيلوأ نع

 نأ بلاغلاو اباق ىتاا ةنسلا نم ريمسدو ربفون يرهش يف -يجن يتلا راطمالا رادقم ىلع
 رطملاب ترد ءامسلا اذا ةناىلعليسلا داصرا لدتو «ويلوب رهشيف اهتزغم ىصقا هايملا غلب
 طسوتم ناك ا رف ةنس ةيا نم ربمسدو ريشون يرش يف ليسلا نطاوم ىلع ريزغلا
 ًامضترم اهيلت ىتلا ةنسلا رادم يف بوسنملا
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 حلات تاانل حصي كلذ عم ألا ريع ارو اسبح اريد ةريحبلا لا ةلخادلا

 نا دعي الو ةليلق يما تاموللملا تناكولو عفنو ةدئاف هنم نك اتق

 ماو ١* فحص يف هتلق ام عجار . حيحصلا مقرلا نم طحا ريدقتلا مقر 'ىجي

 ثاحالا هتغلب امردقب ةيرودلا راطمالا طسوتم نا رت باتكلا اذه نم ؟0و

 هقراتلا ىف اريك نيردكعو ادهلاو ا دو واخ نآلا لإ تاذانمقننخلاو

 ريدقتلا باسح يف كولللو اهنم يب ونملا فرطلا يف نيرتمو ةريحبلل يلامشلا

 (ًرتميتتس نيرشعو ةسجخو اًدحاو ًارتم راتمالا طسوتم ”لفا لمح روكذملا
 لوقتف -- ةريحبلا ةقطنم ةماع يف ةدقع نيسخخ وا

 تا رتموليكلا نم ذل قييبصو قفار ةلان ليلا عجاضم ةقطنم غلبت

 رادقمب» دتع نأ حيو املا ناتسو ةيناك اهسفن ةريحبلا ضيغم 0 ةعب رم لأ

 ضرا نا م 0 راهنالا يو كنراهملا ىلا ليسلا هايم نم بكرسي ام

 اهضعب يف نا لبق تاجرا ةريثك اخد ةقطنملا كلت نم ةحاسملا ةعساو

 موقلا قفتا دقو رجشلا تاتش ةيقرشلا ةيوشلاو ةيونملا عاقبلا اهنم امسالو

 ءاحنالا يف فراصملاو لوادملاو راهبنالا ىلا رطملا هايم نم يرحي ام ريدقت ىلع

 ابعبر يا راطمالا نم ةئاملاب نيرشعو ةسمخ ردقب لاغذالاب ةصاغلا ءارحشلا

 طسوتم ناب لوقلا ٌحصي كلذ ىلعو رجشلا ةليلق ءاحالا يف عنيزلا نم رثكاو

 يف ةئاملاب نيرسشعو ةسمحخ ردقب نوكب ةيرودلا راطمالا نم ةريحبلا لخدي ام

 ليصفتلا كاهو ةفاك ةيرودلا راطمالا رادقم نم لقالا

 بسكحم رك 3

 ميج اكاو؟0 >6 مبرد رتمواك ١1500 - ليلا مجاضم ةقطنم هالو... 00.0

 لك اك مبرع رتمرلك ةريحبلا حطم رع و همك

 هللا ١*حخ الة مدعم م.م -

 ليثلا هردتسي امرادقم صتخي اهف اماو ةريحبلا كلن دروتسع صتخي اهف اذه

 ام طسوتم نأ جيك رتسلا لاق لدشمر تقلع اه ههارم قوكتةنس يفاهنم
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 ا ةئامسج غلي نوبير تالالش دنع ةريحبلا نم فرصني

 ةينام يأ مويلايف سمكم رقم فلا ةثاعبسو ًانويلمنيعب راو ةعسن ؟ينعأ ةيناثلايف

 مدقتملا عومجملا نم ةئاملاب ةثالم يأ ةنسلا يف ًاثويلم نيمبراو ةثامو افلا رشع
 ةفرعلو . هايملا نم اباخدي ام رادقم ىلا ةبسنلاب فيفط قيال اكو هو هركذ

 داصرا ردت بحي ةثاملاب 00 ةميس وهو ةريحبلا ءام لضاف هيلا ريصي ام

 ول م ضافغلاو دوعص نبي اهئام حطس لزانم ىلع ةلادلا ةتوبثملا سيياقملا

 دات هقاينرا نال لمشلل ناب موتك سايس وه بعل عقارا م كهلاو

 داعزأ نم انيس هع تدع اف ةءادلا لا قيد يو اا و

 امم ًاقذاح ١900 ةئس ىلا ١مه5 ةنس نم دسم نينس يتامت يف بيسانلا

 نم يل نيبتو . ةيودبملا ةروثلا بابساب ةاصاوتم ريغ اهنال ١مههوادحا/يتنس

 نيتسو ةتس نينسلا كانت لج يف ناك بوسنملا طسوتم نا داصرالا كلن

 نيناكو ةمسن اهيف غلب ذا ٠6١١ ةنس يف ةمظعم ناك عافترالا ناو اًرتءيتنس

 كلذ لودج كاهو اًرتميتنس

 ةنلا | دقع | مادقا تارتءيتلس
١ 

 ادد ١ 1--- ىلا

 ليدل ١ 9ب "و ١

 لع ” 0 39

 05 ١١  0أعل١
 15 35 ١ . ب فب 1١

 ما 4 1 ©1١50

 طسوتملا ؟ . 1

 هريح بلا هجو ةحاسمب عافترالا اذه رادقم برص تلا جداولا ن و

 ةدحاو ةنس يف ةيسكم ًاراتما ةريحبلا يف ةيكسنملا هأ 0 رادقم ا . نوكيإ

 ةئس يفف ةريحبلا كالث'ان م لينلا ر 3 ' ةفزاتسل م رادقمو رخبلا غلبم 5 ةئم طقم

 3 عبس افلا نب رشعو ريو رادقملا كلذ ملب ١ نك ا ضيفلا
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 اهركذ م دقتملا تسلا نينسلا طسوتملبو )6108٠00٠( انوي ويلم نيتسو.
 ام بف”ريناكو هتاقاثو ملا نيعب راو ةعبرأ 1كدهو ١مهو97 يتنس الخام

 لا تغلب 1٠١١ ضيفكر كحل ضيفلا 3 ةنسيفو ا 0(

 ا ا وو ع فل ربو وتعو هنا ينعم كاوا
 يدم مردقو هر رك دل نييسلا عدلا تابتكم طسوتنم ياصحاو يانملا
 اهتدعاق ابلك تاءاصحالا تال لوقمم ءيبثلاو ةبمكما راتمالا نم ًاتويلم
 ضرفإإ . لوقأف ةريحبلا هايم نم ربت ام رادقم نع اما ٠ الع طسوتملا

 اسرار يأ لماك لاح ىدم ف ةريدبلا يف ةبكسأملا هايمل رادقم )١(

 ١م٠14 كلذ ردقو دحاو لح يف لينلا هب ضيفي امرادقم (ب) و وي
 ها ردو اه اأو لوح يف ةريحبلا دايدزا رادقم ( ج)و ٠ اوي
 اذكم ةنسلا يفرخبتلاغل أبم نوكيق فرصتلاو رخبتلا غابم ايلا دمع ١ لع
 يوربسمووملا دع ( قمح طلمل1م ) د سوو. حجل برا

 يف ةريحبلا ىلا عقي ام طسوتم ن نم ةئاملاب نيسحخو ةسمخغ نأ ىنعع بعكم رم

 0 هبتلا ناوا ''”اًراخي كوسا لؤمحلا
 مويلا يف تارتميلم ةثالثوأ لزلا يف 6 ١ىس)ًارتميلم رشع ةثالثو ةثامو دحأو

 الو ًايلك افالتخا ةنسلا ءانثا يف ”هرادقم فاتخي يويلا رخبتلا لدعم نا قحلاو

 ةرثكأمقو اهر وراطمالا ترمهناوّوملا باحسسلا قبط ىتم ءاتشلا لصفيف رشبت
 سطسغأو ويلوبو وينويو رياربفو رانية سمح هو فافللاو ظيقلا رهشا نوضغيف

 هانا اننا ملعاو .مويلا يف تارتميلم ةعبس ردتب اهيف رخبتلا نوكيف كلذ ىلعو
 راطمالا 5 ةريحبلا ةحاسمو ءاما ضيغم ةحاساك ريدقتلا نم مدت اميف.

 ليثلا فرصن طسوتمو لوادملاو راهنالا ىلا فرصني ام طسوتمو ةيررودلا
 عوضوملا اذهب مامالا ةرئاد تربك يكف .نريمخت الا اهلك يه نإ ةنسلا يف

 ' ضرالا نطب يف ءاملا نم روغي ام رادقم يريدقت يف دتعا م (1)
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 ناف هتاق ام ةعص عمو ٠ ير تان اسفقعا ةؤرا يتلا ماقرالا ت.هزلتسا

 |يىنيمخم

 هقكرا قاظمألا هايم رادو ةضزألا ظئارإلل تدل معا عققا ودخل

 رطملا ءام 5 هدروتسأ ام طسوتم اماو . يلا تراص ةليلق داصرا ىلأ

 هنوضرفي ٠١ ىلع سايقلاب الا وه ام انه هتدروا يذلا رادقملا نكل ببر هيفق

 فرصت رادقم اما . لاغدالاو عض تاذ دالبلا راطمال ماع هجو نم

 : ضرالا يفل ايلا مجاضم ةعسناف تايححراو تاصورفم ىلا هلادملس

 كرد هايملل م داصرا ن<و ةذوخأم تاعاطق نم ضعف ةئسلا ُِق لينلا

 تامولعملا ريشت ار 37 ريدقتلا نم هتدروأ مق مدق انف لع هانبو .ةبرخلا

 ةتاقكو هتايمكي روك ذملا ليدعتلا تبوحو ىلا ينالا نزلا ابفشكي ينلا

 نم 0-0 ملطتسا نا يش نس ثحبلا اذه نع فارصنالا لبقو

 نا نور تالكاشت كنزا ومو نركيلا اتاك فدل لاى علا أف
 لوذاف وسلا بوسن» يف ةدايدزا ثدح كلذ لمل متو رهنلا هايماهي

 رام فلا هنا عيسو ا ناعب راو ةعسل غاي كانه لينلا فرصت ” طسوتم نا

 عقرال ةريحبلا ن 2 فارصتالا ن 0 رادقملا اذه سيح ولف مويلا ف بمكم

 يف رتميتلس ن ءمفقلا ةئام ٠ نما#ز زج ناعيسو نينئا ردقب يع اعلا راقنلاب اهب وسنم

 مفر يفق هنأ كلذ و ةنسلا يف ( 57 م ءال١) مويلا

 لب ,ال 0 لوعسلو هنالكو ناتنامو تاوئس ثالث رثم ردك بوسنملا كلذ

 ةحاسم نا ضرف لع قى روك ذملا ريدقتلا نال 5 قدم كلذ بحجوتسإ

 نال ةسوسحم ةدايز ديزت اهنا لالاو بوسنملا عافتراب ديزت ال ةريحبلا حطس

 دالبلا نممساش حيسف يف ضرالا نم تاضفخنللاو عئاقتلارفئنيح رمغت هايل
 دارياو اذه .اهيفسرال ةيجسأ ةدابز رخبتلا ديس ةروصلا هذه لع اهتدانزو

 مودمم ة رتفلا كلت" ةماع يف ليثلأ

 وسل 4. فسئبس



 »د

 م: كتلاثلا لصفلا اتجه

 درودا تربلاو اي روتكف يتريح نيب ايف ةمقاولا دالبلا يف

 يلوكماو و دب امسق اهنسو

 ريفضلا ىلع وجاجوب ةدلب نمنيتريحبلا نيتاه نيب لفاوقلا قيرط ءىدتبي
 ينوكتا زكرماراربماو ودب زكر ماك اسم يتاح يفأقاش ايروتكُ ةريحبل يب رغلا

 درّودإ تربلا ةريحبل يقرشلا يلامثلا فرطلا ىلع اِْنْرَك ةدلب دنع جربو

 دن ةيالبلا قرعشت انا "7 ارييولك نوتيساو ةناكو قاكاع كلذ ةفانيشو

 يو ءاملا حطس نع ارتم نوءبراف ( 1م كانه يلامثلا ضرعلاو ) وجاجوب ةلح
 ةبشعم ءاحيف ةمقب هللا كلت يو . قاش دوعص يف *طاشلا نم ذخأت

 ىلا ةعبرا نيب نم اهضرع فلتخي ةقطنماك لكشلا ةليطتسم ةجرح اهفنتكت

 يزور ره دلع يعتلتو لامع احنتاكر هن من دنع ءىدش' تا رتم وايك ةسجخ

 يهو ايروتكف ةريحب ةاذاحم ىلع ريسنو رتم وليك ةثام ىلع قيذت ةفاسم ًابونج

 تاين اهراحشاب نئةرعشو فيتكلا الكلاب ةيماخ زاجنقنالا: ةقئلم :شابغ

 كانهو . ل .يواطم ناصغالا نم 5-5 ”ةتؤوافأ لسرتسلا مخض

 ةنقلا كلت ام لاثمو اهرقاوو اميعز ةيّربلا راهزالا نمو ”هريثك ل |يخنلا نم

 ىرت ازوتنموت انيرثرأ اه لاقي ة 0 ةريضنلا تاتيأ ءلا نم اشبا ادنغُألا يفو

 يف ةثينم يراتلملا رهزلا ديقانع نم ٍديدع ددعب اادزم ناو ايقرات

 ةبعش الو نيتلحلا نيتاه نيب ًاضيا لقتلا تابرعا قيرط تئشنادق )١(

 نكل كلسملا ةنيملا ةيبارلا دودح يف لجعلا تاوذل ةأبهم قيرطلاو يتنع ىلا يدوت

 جيرادت اهنم عقاوملا ضعب يف نكل قب رطلا هذه نم رصخا يهو "هب رقم لفاوقلا قيرط
 نع مهئافعا لباقم امهيف اولغتشا دالبلا لها لمع نم نيقي رطلا اتلكو قترملا ةيعص ما

 وادب مسق يف امس الو اههرما دبعت يف أبعت ةموكملاو صاصخللا دئاوع مفد
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 ىشمت ديقانملا كلت ناولا تناكناك“ أهنم ولي ايلف ةرحشلا تناك انو ضرالا

 ةحببلا نم نوالا كلذ هثدحيأم هّللو يارا ا مشب هيف ثعبتف ضزالا هجو

 تارتموليك ةءسن امضرع ةقمغ ةروك ّذملا ةج رملايف رغممل 1 نيننلا ىف ةلئانلا

 نوتسو ةسخ اهردق ةفاسم ةريحبلا طخ ةاذاح لعأب ونجوأالامث دتئاهدوّرو

 اقوا هوي الفرج و فيوز روك للا رماح شا واق نفسو ا

 ةقمنلا يفو تا رقم ولك ةناغ أع وا ةعيس هرطق لوط غلب زدت 0 يعو

 ىرتو اهيلامث يف ىت يتلا با شعالا هناق ال انعاش اولع ولعت ةهفتلم ةفتلم باشعا 3 ءاودح

 تزواج اذاو هان ةقيدح املا ايفارلا ليختو رحشلا نم ةقرفتم اماَق كانه

 هيشا اهرحح اهرظانم و تاقسانتم تاكأ وا أب كربلا ىرت 1 رغ ةقمغلا

 ايروتكف ةريمحب ريفض لع ةمئاقلا ىربكلا ةاورملا يهوتَرابلاب فورمملا ناوصلاب.
 1 ”ةيصخ ضرالا كانهو أب ونج ًالامث ةدتمم اجئوتاكىلا اريجاكن مأب رق

 دق لويسلا نا اولاق ٠ فينو رثم ةنأم ردقب ةريحبلا حطس نع وأمن ىصملا

 رجح نم ةقيط هعمجأب زكرأل ميداو ٠ م ًاقرهك | ني تندحأف امد

 دالب لب ماكل اهركذ م دش « يقلا ةقيطلاب هيشا يراضغ يديدح

 ةضيرع حارب ةيالع ةروكذملا 0 ءارو اهفو '”””ودنريفاكلاو ادنغالا
 كانه دالبلاو . ةفتاملا رجاشملا 0 تاوثبو تاون نيب م و

 |متكل شاومو ىتش ماعن كاااق يول ةريقنلو قل ةهأ ةسسام ةييفخ

 اهيف 1 وهلا لزانم تاعمجتم ى رثو ر 3 اهيف سياف ود اماو ة را ةلوزعم

 هتمقب راوج يف اهنم لك 17 ذو انوا تا لاغدألا يف ”هثينم ةقرفتم

 ذل ةيثيحلا هذه نم وهف ديدملا زاكر نم لق الا قمل كت يف سب 0

 0 لاملا وريثك ادنغالا ةريعتسم فار ارشا م 00
 ىثاوملا ةيب رت مهس'رهو ١ مهعاوب رف ن نع ةلالد يب رعلا ظفللا نع ًاذوخأم
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 ريك نم تةسفيطعي و يدقمل اللا ليش واطاطتوا ارومةعووزمالب ةضاذعا

 ةلاه |هفونط ليغلا تاين هل لاقي نان ةوسكم ةبناوجو لطفل 2 اوك دمع

 .نم تحيزأ دقو باشءا نم جايس هلخدم للظيو ضرالا ميدا سمن داكن

 :هوكلاع :نوللا رعس نلبلا لغأاو ةنم دف ٍديق يف ”يربلا بصقلا ةعاج هلق

 مهنم ريثكحو مترا ف قرت نم اند سرا دع نينو ككل مهنكلو

 دقو بايثلا نوستكي موعيجو ةنحسلاو قالا ةنسح لكشلا ةيضيب مههوجو

 ايهذم ةيوابابلا ةيكولوثاكلا ذذحلاو مهعابرا ةثالم ءاهز مهنم ةينارصنلاب ناد

 "'ءالسالا ل هانم مهضمبو يتتتستوربلا بهذملا نميأ نويليجتأ مهنم 7

 نايلصلا اهبزوقلعيو لسالسلا نوقوطتي < ةأسنو .الاجر مهنم م اظعالا داوس

 يف ا6 بقامتلا ىلع تاضفخنملاو تامقترلا نمأقيسف ىرت ةبَملا يف رغ 7
 5 نب نم ةعسلا فلتخم عقتتسم وأ نعام ايم تادتغتلا قوادما

 اهللخع جبنملاو يدربلاب صاف تارتموليك ة مب را وأ ةمثالث ىلا راتمالا نم تاعم

 .قينإلا نم ةقرلا عيدب طاسن ءاملا هجو ىلعو اهب فتلت باشعالا تاقلستم

 رجش |متاردحنم ىلعو ًاقيلعو ًاجسوع ةوسكم ةروك ذاع اكالاو ينوجنمسالا

 ىلع نوقلي مهناف كلذل هنوميقي رسج ىلع عقتتسملاوا ةقشلا زاتجيو زوملا

 عورف نم 0 اهقوف نوفصري مث ةقصالتم بطح نم مزح ءلمل حطس

 اهنيب ءايل نيكرأت ةقمغلا ضرا يف اهتوز رثب 9 وقب كاتو هذه نوتيو ريشلا

 ىرتو وطخلا الاص رسملا حيببصيف ًالمرو ائيط عو رفلا كان نوشرفيو اذفنم

 .يقالتىتح اهغلبت داكت ال ةريغص تاطسنم ةروكأملا ماكألا ضب يلاعا يف

 نالمجي ةروصلا هذه ىلع طوبحلاو دوعصلا تا ءافخالو ارادحتا اهبنج يف

 .نيلاجلا ىلع نيقاش نيليقث نيّيعصتسم ادسنغا ادالب يف نالوملاو فاوطتلا

 لرب معن لق اهكذ مدقتملا ايمهبلا ةريشع ماوقالا ه د ىثتسو )١(

 هل ايد ةينارصنلاوا مالسالا ذختا
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 ةل2 وجاجوب ةيحان نع راك لا ةريسم ىلعو نيرفاسملاو داورلل نيكهان

 ةماامثالث ردقب وامتيهو ةكآلا مانس. طسونميف ةّماق ةريغص ةملق كانهواك اسم
 لاومالا يناج دعاسمو ةموكسلا رئاود اهيفو ايروتكق ةريحب حطس نع رثم
 ةيماطلا لاجرو كزادلا ديعب قدنخو بارت نم رج اهب طيحيو هب ريمالا

 دن نم ةقرفو هطْسشلالاجر و يب رذلا ةكآلا ضرع يف ةملقلا تح نوميقي
 0 ة هماماو عيدي ر راغنم لع فلا لاجا اهنيك يثار فرش اهّنق نمو ادنغأ

 مقانملا لجتسا اهتوطبو اهت 15 ي فو عال هرقل ماكآ

 تا 0 هع ةناس# ل ارارابم اوبك ايه نو و اذه. يل هالحتبلا
 مقرا ءارالا كات يف يناورلاو دحصتت كانه ضرالاو يباورلا نم قيسن رع
 ان كانهو عسوأ ابتارخ داهولاو ةيدوالا كاذكحو ةيقرشلا ةهملا يف اهنم
 يم يباورلا هذه نا معاو . ةشحولا راذنم دلبلا لع سلغيو ردنت ليال ةعارزلا

 ويويك دنع ضرالاو . ايروتكق ةريح ريفض نع كفارصنا دعب يباورلا يناوث
 فو را يلاعا نكل ةمفتر» ( رتمولبك نيكبراو ةعسن ىلع ةريحبلا نع يهو )
 ال اهضراو تاعقتتسملا اهيف رثكت ال تاعي "و تاليهس ةطسبنم فانألاو
 ةماع ةيجو نم ءابنكلو رعو طوبهو مناق دوعص نيب حيردتو حيرعت ن وا
 1 هيف ك ص أملق ٠ ميدالا دعج ءارإصلا ضرالا نم حارب 1 هبشا

 نوب رفلا تاريحش راطقألا كلن' فو ماو لغدو جئاخ ضرألا يام لجو
 ةريحبلا هاد يزيربم ) ةدلب دنعو . يباورلا ضرع يف تارثانتم تاقرفتم
 ةاقحو ارعو تاعاش ماكحألا ولعت ارتموليك نيتسو ةعبس ردقب برغلا ىلا
 هلم ايسالو 31 57 رم قادتي اهيف رخصلاو يواهملاو ةيدوالا نم

 فاوج 7 هلم موقنو قاطلا ردحو (روابتملا يتاوصلا رم رجملا ) زتروكلا

 ومن داهولا ضيشح يفو . حورقلاك همجو لع اك ةعان ةئاه لك ماكحالا
 ارلبق امع ًاًصرع تمسنلا دق كانه تاقمقلاو أيظع لو راع لاو دقن
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 امهعاونا ىلع طنسلاو هركذ مدقتللا توي رفلا آلا رجشلا نم اهيف سيلو

 اهنمو ةبيجم ةليمج يو ةيربلا راهزالا ءامعلا كب ندور” اهيبؤرظو
 مدحو ىلع نول هلرون اهم لكل ربل هيلا رك عنان كارا

 ردقب وس يذلا تابنلا نمو ضيباو قرصا رفصأو يدروو يلاقترب نم

 ةيسيبلاوءاببلا ىف هنا اودنزا رز ةكرشلا ةيصفلا نم تاناشصاو نيرتم

 ةقرفتم *ىاون اهيف قاس هل نأق رمحا هرهز كانه دوجولا ريثكر وهشم تابنو

 بقاعتلا ىلع اتميتنس نيرشع وك رخآلاو دححاولا ؟ىئاثلا نيب يسمح ةّوسكم
 ني رو وك وك قع و وليك نيمسنو ةثالث ىلعو لوقأ

 00 غلي وتلا بلص منت متم درجأ لئاه لبج ًالامث وح راق

 ةرجفنم ةيدوأ برغلا ىلاو . مدق ةثامعبراو فلا ءاهز حلملا رحيلا حطس نع

 دنع اهفيط ىرت رباورو ماكا نييلاملا ىلع امئاقحا ىلعو ديعب ىدم ىلا

 تاونه ىرت برق لرعو نق رمجأو قرزا نيب ةجودزم نوالا معيد دعب

 باشعالا ءاهبو رحشلاقاروا ةرضخو يدجسلا اهنولنيب و ةيزيربالا طنسلا

 ضيفتست اهقياضمو اهراوخاو يناورلا كلت ةيدواو . قئاش ليج ”نيابت ةّضغلا

 ترتملا تمس قف ايفان لست تايقتتسو ناؤز ةمزالا كات قو ارخيش

 قلخلا نم اهب نيبو تولعالا اهتعالخ كانه نطرالاو اريغلاك ةريمق ىلا ةعرقم
 ضرالا ىرت تارتموليك ةرشع لبع ةمقبلا كلت نم تنكاذاف .ليلقلارزنلا الا

 ابتاعفنتسمةشرفنم ةطرعتسم داهولاو ةطحئم ناو رلاذ اهمادنهوا هي ز لدي دق

 نوطب ضيفتستو بونملا تمس يف يرجت اهلكو ةيججأ ةعئب لوادج اهقشن
 لو ازإرل ةلتللب ف قرت امللو داتناو اوييرقو امو اشعار انا ةيووألا

 دقعو . اهاقزاو ًاغومش اهز واجتو اهنع ةثئان ىرخلا ةيبار 4#ريبناملا نم يا

 .فقوتسي ليفطلا تابنلا نم برض دالبلا كلت يف طنسلا ىلع 0 0(

 امتي و اهعورف يمغيف اهئاريجش نم ًاريثك قلستي دقو ةفعضي و ”هءام



 م

 نبي لصافلا دملا وه رحبتسم :يركاس هام رهن رشاعلاو ةباملا رتموايكلا

 سب كلذ دبو قبرا باج ىلع ةمئاق لام يلدو لوك ودب يكرم
 .ثمملاوماكألا ارفنتكتت ةفيفخ ةيالعيف ةمقومو يجينا ركسعم تارتموليك

 'لتع راطمالا نابا يفو جارفتالا عساو داو بونحلا ىلاو . شال حاوت نم

 فافجلاو ظيقلا نبا يف اءأ راطقالا مساو ميظع ريدغ ُةنم ن وكيف ةام ةئطب

 دإب ىلا ني رجاهم مهماعتأو مهمانغاب نواحتري يلاهالا ناك كلذلو ةزيزع هايملاف
 ىذا جسارحالا يف يذاؤت يهو ءاحنالا كلن يف ةليملا رثكتو .""'ءاي الط رخآ

 رذش ضرالا يف اهرثمبتف اهروذج نم اهملتقو أمصق أهراجشأ مصقتف اني
 ةمزالم قرت ام ؟ريثك قاروالا نال رك لاب ةيبصلا بعالت اهب ةبعالتم ردم
 ةوالط الو دالبلا بصت أب رغ ارتموليكنيعب را ةفاسم تدمبا اذاو . !مناصغنال
 ةبقاعتمقانمو ًازاشنا ضرالا ىرتف رجضلاو للملا ةنم دئارلا بيصب و اهارم لع
 هب رملا ءىطب لودج كانهو راجشالا تاتش * فورا كلتيفو .ريصلاب سهذن

 اتالم افلا تاذ ماجا بلاغلا يف هيتفط لع موش :» باشعالاب سورحم هليسم

 .ةنيمسةجرا تراصرطلا امباصا اذاتابيبملا نشخ لمروءادوسةْغَدَر اهبوشي
 ايروتكف ةريحب نع نوكي ام دنع ءادمصلا سفتتيو رفاسما ةب ركجرفتتو اذه

 نوكتف رظانملا ريغتتو ضرالا هجو باقني كانبف رتم وايك نيسمخو ةئام ىلع
 دم ام ركحذ كب رم يتلا يباورلا يف سيلو لابملا صاضت ةمعاش يتاورلا
 ةوسكم اكل رابسشالا نم ولخ يهو ًاعاقترا اهيواسيام ةريحبلا نع كفارصنا
 'ءاملظ ةلعقتلا كالت يف دئارلا ىلع دكتلا نمو سديخلاب ةصاخف ةيدئالا اماو . شع
 ىرت تارتموايكلا ضب ةفاسم يف و . دج زي زع هنال ءاملا ىلا
 يف كلل يلجتت ىرابهور لابخو يفاورالىل افسلا تار لَ يف ةثينم زوملا تر

 عيبش) ” ةيعطو ةمئاق نوللا ا مقالا نسم 0 يا لها د 3 ١
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 يف رفاسلا دًّمصي مئاريجاكرن يداول يلامشلا دملا يهو ىصقالا بوذجلا قفا
 يتلا ةبضحلا غاييف رخآ دا او يف رددحيو ىدسملا ليوط قئرملا بعص ليج

 مطسم هي ةديشم ةدلب . يلوكتا مسق زكرم يهو ارارابما ةدلب اهيلع
 ةريسم ىلع رتم ةنامسو فلا ردقب حلملا رحبلا حطس نع اهءافتراو ةبضملا هش

 "نقم ةقيا ةزإب نو انو وتكت ريغ عقم ايوا نيعيسو ةيناقو هلام

 ةعالم ءانبلا ةديج 5 لزانمو نيبنملا ىلع رجشلا روطس ةنادزم اهعراوش
 اهوا ىف اق ةللار هيب طرت ندا نك اهتم لوا ليتر نذل
 اهاكمما اهرك دراما ييتنع ةلحم ديب ام دقوا دع ادنغأ ةرمعتسم دالب رثكاو

 ةبضحلا ةق يف ةيامتسم اهعيمج ةملقلاو ةيركسعلا تاعملاو ةريخذلا نزاخعو

 قشتسملاو ةطرشلا ةرئاد اهتلابق يتلا ةبضحلا ىلعو ةيكلملا رئاودلا ليلقب متو

 لاومالا يباج ليكو زيلجتالا لاجر نم اهيفو . نيواودلا نم اهريغو نجحسلاو'
 نيئقرف نم ةفلؤف ارارابم يف ةميقللا ةبيتكلا اماو دنجلل ناطب ضو بييطو.
 اعرا كانفو ديفا نرمحو اناذوس نوناكو ةلام ايف اقفال رك ايهم

 ش ( سلو, ) يطرش ةثام»
 نم اون ةلحلا نع نوكب قيمع قئتخم يف ديس يزور رمت نا مث

 باشخاو دوقولا سطل اهيف رحشال ءارع دالبلا هلوحو ًابونج رتم ةئافامت

 2 ْ ةميدب عاقب ىلع اهنم فرش ولسا يفاص موي يف ةيبارلا ةقو ةردان ةزيزع ءانبلاا
 رشع ةعسل وا رشع ةتس ةفاسم ىلع ارابموُر لابج ىرتو ءاهبلا ثي ةياغ

 عافترا نوكيو ٍبرغب قرش اهاسرمو يبونجلا قفالا مطانت يوارتموليك"

 توكي لوط !هتلسلسلو حلما رحبلا حطس نع ًانو رقم ينلا امم ضعب
 اريجاكر بث باسني بونملا بهم يف اهءارو ام ىلاو ًارتموليك نيمبس ااهز
 اذه . أبونج ارتموايك نيسخ مليت ةفاسم ارارابمأ ةلحم نيبو هنيب ام رصخأو
 قفالا يف ةدرجملا نيملاب ىرت داتعملاب سيل ءافص قفالا اصو وحلا قار اذاو.
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 ءاتشلايف قتال يذلا يذلا ءاحنالا عيمجيف ةقسانتم يروزتورا ماك ١ يصقلا

 فح ظيقلا نمز يفو لوقا . ردان كلذو هنودهو ثييغلاعاطقنا ةهينه يف الا

 ةفيثك ةمامغ هيف اثوكم وحلا في اهئاخد دعاصتيو اهتوقرحيف باشعالا

 عودا ةريثك ديعب ىدم ىلع ارارابما لوح ضرالاو ''” ضرالا هجو لاظت
 نانج اهيفو ةيماخلا لاجر اواني, نوب رطلاو اطاطبلا اهنم عقترب ام صخاو

 0 ىرت ةلحلا يب رغ عدو راك رع ةقاسم لعو ٠ زولا ن ام ةحبسف

 ىمخم صخ نع ةرابع حرصلاو | هدحو دكا ١ ةق لع ًائاق يلوكلا ناطلس

 صاصخملا هذه طيحو 0 نرخ ماما ايي ميناضو "ةنانحلاب

 كان رود و يزل كات الك ها عين ةككلا وب ىاثلا كات نم عيفر جايس

 نم يا يئاميهبلا لصالا نف ناطلسلا اماو ةيزيلجتالا ةسينكلا أضيا ةكآلا

 لوح رشع ةمسن رمعلا نم هل ىتف وهو اهركذ انفلسا ينلا ءاميهبلا ةريشع
 هنكل نوللا كلاح دقع ثسو مادقا ترس هتماق عافترا غنا لوطلا بيجي

 راس ةفوذ نافرألا فاض نطنيا هاو درك قاعلا لدم ةنحدلا نع

 ةصتخلا ينابملا اماو . ًاضيا ءاضيب ةةمكو ا ةيقاط عبقتيو برغم ا عن وج نم
 ةسينكحلا ينابمو ةكآلا يبرغ ضرالا طيس يف اممقوف زياجتالا ةسينكب

 يف ارارابما ءاوهو اذه . اهيناحب ىرخأ مكأ ةورذ يف ةينامورلا ةيكواوثاكلا
 اوه ةرمعتسملا دالب حصا ةلحلا فلا روهثملاو حيحص ديج ءاتشلا رهش

  1١7هء :
 ردحاو درو وداتربلا ةريح ىف 1 ا  اارأمأ نياقالارا تاتا املقاو

 يف هنم نوكيق ةرارحلاب ةعابشاو يوتا ءاوطا ناخسا قب رلا اذه نع أثني 00(
 فارطالاو ءاحنالا عيدج نم ضرالا نع ءامسلا بجحي ميدسو يي باحس ءامسلا

 ؛ىدتبيو هه اهطحاو تيبنرهف نازي م١ كانه ةرارملا ةجرد ىعق !نا (؟)
 .يف يناثلا لصنلا ؟ىدتيبو وبام رخآ يف يهتنيو رباربف روش ةيادب يف لوالا ءاتشلا لصف ٠

 ربشوأ رخآ يف يتب و ربمتلس رهش فصتنم



 / ةلحول





 ا

 اهعافترا غلب ةيبحر هيرو ذل هّقيرط يف 50 ةوبرلا ببص 5

 لهس ةبلاغو فوشكم اهنتمورتم ةئاعبراو فلا ردقب حللا رحبلا حطس نع
 ىصخال ام هيفو. هحطس ولعت ةفيفخ 'ىناوناهيف صخشت هنماطة الخ امطيس

 نوعبس كانه هعافترا طسوتمو ًاعافترا ضرالا بشع زواجت لْفْلا ىرق نم

 باج ىلعو ناذكو "لاقط حئاطبلا ضعب نكّلو 'يناكرب ةبرتلا ربظمو ًارتميتنس

 . يزيورلا رم امضيضح يف قشيو ارابموُر لابج ةلسلس يب ونملا ةحرصلا
 ةماغ اهلياسمو رهنلا كلذ يف ةفاكارهايم بكس ججا رابع لبسلا قرتخيو
 ديعب يراجملا كلت ضعب وول« لع هايملا كلت اهنا ن 55 باغلاو يدربلاب

 فرطلا يفوراتما ةرشع هروغو 1 نيعب راض رع 6 اهنم ّدحاو ايسالر وغلا:

 اهعافترا غلبيف لهسلا نع دعاصتت ةنفلا ةرودم" ةبضه ةروك ذملا ةيالعلل يف رغلا

 ةئام ةفاسم ىلع ايروتكق ةريحب يب رغ ةروكّذملا ةيالملا يعتذتو رتم كايا

 وم نانو رك هاكلاتهر داع عاسرا لكرألا عقترتف اهنع ول نت

 املا ىلع ةعقاولا لابملا ةلسلس ”يصقلا دعبلا ىلع نيملا رصين ةطقنلا كلت

 لبجب فرعي, عاش لبج بيرقلا لامثلا يفو ٠ درودا تببلا ةريحبل يقرشلا
 نينان ةفاسش يف اراشم انفو اساسور نوان ةعش يف قداضتا ل, "”"رنيئش

 ل
 نو لا

 لامع اهرثكأ ةعحص نواس دقو رطا راغض نر ازيك اشواك نينالثو ةتسو 1:

 ماكألاو ةقيم ةقيض ةيدوالا ىرتق ان ًافالتخا ضرالا فاتت كانهو بوني

 ةيب رغلا ةهملا نه ناطلسلا رصق نع تارتمولكلآ ضعب ىلع ةعارزلاعطقنت )١(

 جرخب وهو جوكر  كقي رط يف فداصت تارتمولك ةثالثو نيتئام ىلعو (؟)
 ناكو نارتم هروغو راتما ةثالثو ةئام هليسم ضرعو برغلا بهم يف ةعاقلا يلاورلا نم
 باغلا تابن نال ةبرج هل ىرب داكي الو طق ًادحاو ًارثم !ة٠ “٠ ةنس رباربف رهش يف

 يزور ره ىلإ ي تلي وهو ٠ ههايم قنحم



 ا

 ةلحاقف اهيلاعا اماو تاعارزلا ةريثك ابلفاسايف ضرالاو لابحلا اهناكةرعو ةيلاع

 معطس نع ولعت ةريخص ةيآلعيف ةمئاقق ةروكذملا ارابتم اَينق ةهلحم اماو . ءادلص
 بجعم رافنم طقنلا كالت نم دالبلا رظنمو رثم ةئاعبسو فلا ردقب حتملا رحبلا

 لكشلا عب ر« اش لبج 'هرك ذ مدقتملا ينييئش لبج ًالامث كلذ ءاروام ىلاو

 وهو ةقيمع ةاوهم يلامثلا ةبناج رتم ةئامسخو نيفلا ءاهز ةعافترا ةمقلا طسبنم

 بودملا ىلاو لاغدأو تاباغ هنطب داو ةوؤ ةروكذملا ةبالعلا نيب وةنيب عرقا درجأ
 ايو يقا قاقتا وعلا را يو هانا وقول از وعلا رخيبرنلا

 لقا« ءامصالا كات يف برشلا ءامو ا ةيطو رخم ةبيحم تابضه ىلا ىهتلا

 لابج أشنم رابتم ايْنق برغ ىلاو ."'” ةديمب نك آما نم هنوبلحي ثو ليام
 لكادج بعص ةقشلا هذه كولسو''”نيتريحبلا يداول ةيقرشلا ةفضلاب لصتت
 تا ردحلاو ىف ةرملا ةبعص ةريعو يهو ةفاسملا ةليوط اهيف تابقعلا ناف نيلالا

 نا دئارلا منسي الف ردن ام ل هيف تا رسما سلو فردا كمان انا
 0 ًاطباه اهتم رخآلا بناجلا ضرعيف ردع يع ةكالا ةقنحلا
 ىرخأ ةكأيف ديمصتلاب اروف لخديو نيناملا براقتملا اهنطب مطقيف ةوجنلا
 يداو دح ىلا ربلا ةماع لواتتت لابملا هذهو . ىلاوتلا ىلع اذكهو اهنم مفرا

 ماكحأ ىلا يغنت لامثلا يقف .بونج لامث اهمجضم نوكبو درودا تربلا
 ايروتكت نضيف ةقطنملصفتو و رويأو وروت دالب قرتخ يتلا ةيالملا يف ةئشان
 نعلامشلا ىلا ةمقاولا لابملاىلا 6 * نويللا قود اتوا

 هليذو هردصو همأر نول ةببرض هنمو قينا ءاحالا كات يف روفصعلاضعب )١(
 ردصلا يلاقترب ربظلاو سأرلا دوسا عون هنمو نادوسا هاحانجو ريضنلا زم رالاك

 يمججا ىرجج وهو ارابتماينق ن نع دحاو رتمولك ةفاسم ىلع يكدنكر مزاعم (؟)
 7 نوعستو ةعب را هليسم ضرعو يزيور رم يف بصيو ينينيش لابج حفس يف رودي
 يدربلا هيف ل فصنو ناركه هروغو
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 .نيتيام ىلع (در ودا تلا ةريحج وارارابما نيب كلذو) اهعافترا ىصقأ عقيو وفيك
 ص -. 3

 رحبلا حطس نع رتم افلا وهو ايروتكف ةريحب نع ًارتموليك نيرشعو ةعسنو
 8 ١ 8 0 ىأا. كرر 0

 كلت عيمج يف ضمب قوف اهضعب ةبكارت» ةقسانتم لابج نم روطس يهو ايالمح
 ردت ةريبكراوخا اهبناوج ىلعو لامثلاو برغلا يتهج يف اهالعا نوكبءاحتألا

 اهشويم يف ىرتو ناوملا كلت اهرادحتا يف تحتت ضيضحلا ةديعب ةيدوا ىلا

 ضع ةيدوالا فو : هلكش 2 برع اهضعبو تلزابلاو ورأا نم ٍتاقانايلعلا

 مئالم حيحصف اهؤاوه اما لاغدا الوابيف تاياغال تاَوماهيلاعا نككو تاعارزلا
 تفيفلب ةؤسكم نارطاو دن بطر ءاوملا نكل ةقرع كانه سمشلاو

 احا مرينس ىف دئازلا ”لطرو ”ةيربلا راطزالا تاءاع اعف: :باقعألا
 ماكالا لالظ ىرت 0 دنع ردا 0 طن ا ع يتبل 0

 2100 ىلا ةيدؤلا قيرطلاو ٠ بابشلا لالخ ن ََ ةثءرنم

 طبه ذفنملا زايتجا دعب و يلاوتلا ىلع ردع اذه لايخلا كلت فنطب

 3 يبيك من مابيف رقم ةثامثالث اهلوط ةفاسم رادحتالا ديدش ليم يفرفاسملا

 ودن اهف الا هاو: لا داو عم لقا نركب ذل من اراد قمل دادزي مث نمو

 رتم ةئاعبسو نيفلا هعافترا غلبي ةطقنلا كلت يف لابلا ىلعا نا روهشملا )١(

 ململا رحبلا حطس نغ

 ٌئلوالا رهزب هبشلا ديدش ال نوللاو لكشلا ةبيرغ ةرعز راهزالا هذهنيب (؟)

 دقع سمخ اهضعب رطق غابيو مجحلا ريبكلا

 نوعي راو ةهسلا هليسم ةعسو بولا ىلا لامشلا نم رهنلا اذه ببصم ع(

 ارتميتنس نيئس ىلا هروغ راص طظيقلاو فافجلا مايا تناك اذاف راتما ةثالث هلام روغو تم

 هارجم ضرتعت يدربلاو بصقلا ثيانم هنطب هيو ءاب ربكلا يناصك رثئدنع هكوامو

 هريس قوعتف

٠١ 



 تا اليجعل

 نيك اسما نولاججلا يب ل وو ىلا عابرا ةثالث نوكت نأ كو."

 لوزتلا ىلا لالا مرطشتامآ ًاريثكمهناف ةقشلا هذه كولس يف ءانعلا نم كانه

 كانهو ليسلا حراطم ةقطن. انزّجا "مو رتموليكلا دنعو مهتادعقم ىلع ًاقحز
 بهم يف ةغرفم بونللا بصعم نم يرجي ةطقنلا كلت ءارو اهف رابنالا انيأر

 طوره انطبه كانه نمو '”بوذملا ىلا لامشلا نم اهريس نم الدب لامثلا

 ىلا دالببلاو ""” اجل رهت ذل لاقي رهن ىلا انجرفخ نيرتموليكةفاسم ًابلاتتم
 قي ةعافلا تاضافلا وم قيمت ةازاب نيس قر للا نآل اعازع لونا هيرق
 |متايتسلا ندا سايل لوقف ةلعلار الا كامع نق ادن نسلو هلانحلا تابع
 كانه فتوكتراهنالا اهيف باسنت يتلا تاوجفلاو فئافنلا نم ريثك ينو
 ةردحتم لهسأ لاح لك يف ببصلا نكلو كاسملا ةبعص ةءنتمم ةرعو عضاوم

 ةفتام جارح فئافتلا هذه عيب يفو : هيلو مقل هلا راوج يفامم

 يا اهدئاوسو اولا فيِ 0 اما ةروهمشم انيدوتيبلا ةرجش اهنم راجشالا

 ىراسيك هب ةاغا كرزوا اذوب "”اهيلاعا يف نوللا ةينبلا اهراهزاو اهيشاوح-

 يببرغ نءو يزور رمت ىلا هايملا فرصتت موب رتموليكلا قرش ىلاو )١(

 اجاتاك رمش يف بصتو 2 يرجتف ىرخا راها ىلا قرطنت ةطقنلا كلت
 ةراميتتس نوثالث هقءعو ًارتم رشع انا هتعسحارق ةيرجلا ميرسرهنلا اذه (؟)
 لكح يفو ةعقبلا كات يف يقلا ةيربلا راهزالا ىلا مدقت ام يف ثرشا دق م

 خابيو بشعلا قوف واعت قوسلا ةليوط ضو ةجسهبو اهب اهآرم داذزب ءارحصو ةضور
 *براضتاا نم اهناولا يف ام برغتسملا نمو ةراميتلس نيعبسو ةسهلو را ا عافترا
 نا ًانضيا برفتسملا نمو » ريخالا هتلوم كثي نتسنوج يرثه رسلا بانج لاق
 يا تينوكألا رهز لكشب لكشتيام اهتمو «قرزا هنول نوكيام راهزالا هذه نيب سيل

 ةلائرالا رهدك هنول اهريغو قبنزلا ضايب الو ءاضيب اهماكأ نوكتو بئذلا قئاخ هشيش
 ابعيم ضرالا كالتيفو سمشلا دابع رهزك اهنمو ناوحقالا هنوأي لثامي اهريغو يسجرلا
 ىتلا ةينوجتمسالا تاقيوبلا كانه رثكيو مدقت ام يف هترك ذ يذلا ضيبالا رهزلا ىرت
 ازوتنموت اني رثيرالا تابن اهجرخي



 رمل

 لولا مس نيئربلالا 3 فل ةيشرسشسلا مونتلا ل
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 ارتموليكر شع ةينامهث وا رشع ةتس ةفاسم ىلع لابج ةلسلسب ها رتموليكلا دنع ىرت
 قوكي هحليسلل انقر قرش الاخ الفلا نطرغ ىف دق قيوطلا زف

 ىلا نم قيسن ةروكذلا ةيالملا نيبو اهنيي اهفو ليم يب رفلا اهبناجل
 طور وه ام اهنمو ارودم نوكياام اهتنق نمو باشعالا اهاشغن ماكألاو
 ثبب امهليَبقو ركسلا ىلاقك ناتطورخم ناتك ١ ةيبرغلا ةيلامثلا ةهجلا ينو
 مساءا هيف ةثبنم ةظيلغلا راجشالاب توم ةمطاقتم ميدالا ز رافتم لغد حارب
 اتت قف وج ةراقلاوا» ناسا لإ راع سكودا تاتو وامة نيدل

 لابج نم ًايئادتم نيه دوعصب لغدلا حاربلا كلذ يف رودي ةيب رغلا ةهجلا ىلا

 رضخا ةقرو ةنم برص ايسالو مد قيلأ رجشلا ضمبو اذه . ساب

 ةبمش لك يفو يذلا لا ويجري قزو براقي ةنكدلا ىلا ما
 داكت ةيباحنسلاىلانوالا ةيفاص ًاقاروا ىرتقرولا كلذ بعش نم ًادادكإ دشا

 كاتادس مارا: احلا امقف ةاعقم نياق كيب نع ايلا تا ناوكت
 ةئالمث ةفاسم ىلع  قيرطلا ريصتو ةيبرذلا ةهجلا ىلا ًالصاوترثكأ ةطقتلا

 يسابيك لابج نع تارتموليك

 ء يجن ارخموليكن يسجو نيتئام ةفاسمىلا ايروتكق ةريحينم تذخا اذاو
 تازرتموليكلا نم تائم بونجلا ىلا دنمت ةباغ مهو ىربكلا ةبانلا ةقطنم ىلا

 . دملا يه يتلا ىربكلا ةاوبملا باضمل ةيذاحم لاصفتا ريب ًالصاوتم ًادادنما
 ىلع يلامثلا اهفرط دنع يسابيك ةلسلس لابج اهعطقتو ''”تربلا يداول يقرشلا

 لوط ةفاسمو . لابملا هذه فورحب ةروك ذا قيرطلا عطاقت ةطقن نمقب رقم

 نم ةعسلا ةليلق اهنكلو ةديدم ةعساش بونجلا ىلا لامغلا نم ةروكّذملا ةباغلا

 الو تارتموليك ةتس وا ةسخ غلبت اهقو.اهنم رقطقت هيا يف.برذلا ىلا قرشلا

 يف اشو ةتفيثكر جشلا ةفتلم يهو يلامثلا اهفرط دنع تارتموليك ةثالثز واجتت

 درودا تربلا ةريحب ريغض نم ةقطنملا برتقت ًابونج كانه نمو ()
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 ىلا ضرالا نم حيبسف حارب كي ةمئاقلا رسكلا ةنانب ةنك راه ماقن

 0 اكيئارال 0 !اع اهرحشو . جكمس رهن يداو دنع برغلا

 يذلاو . لاخلا ديعب غارفلا حعيسف كبعم ٍِق همئاق عافترالا ةقهاش مرملا ة يم

 ايم كو عرفا الا لوح تبذي ام أب رق ةروك ملا ةبباشملا ديزي

  قوناعتت مث تاهملا عيبج ىلا ًاءامشإ ةرحشلا ندب نع ةعرف همم هلفسا يف

 ىلا ذوفثلا نع سمشلا ةعشا دصي فيثك باحح كلذ نمريصيف ةكبأشتم
 ثينلا هزم ىدهال اها يراد م ردن ايفا ةتمم ام

 اير ماو و ةلودحلا راهزالا رئافضو نيجارملا اهناكاهنم ىلدتتو شرعتملا

 لامجحطلاب اشم رجشلاك يهو ام فتالغلا يف هم ةتبنلا

 اهيلع كوم اهئاف انما انام ةرحشلا نم ةقلستملا ةتبنلا غلبت دقو ةنشألاو

 فك ر» قي الو تومتف مصحلاب راوسلا ةقاحا اهب قيحي ابطورخ نم اجيسف
 كين ُث نهاخ مر ما هرئاد يف تدنلاو ع قاس قوس |يملأعم

 كارو هيدعم اهودكو يرحا ةميظل طب هللا عا رادع كاملا جارملا
 ةنكدلا ىلا نوالا يدرو ًاقرو قروت ةآرملا ةنسح ةضغ ةرجش راجشالا نيب
 زاك هذه نووو يللا: ءانتنكو تل ناو ةراك ريش ء ىف هبعا ىرخاو
 ليولع وهو ضم ىلع ةضعب فئلم لغدريثك ( رجشلا راغص وهو) متل
 غبتلا قرو هقرو يهاضي مجتلا نور قزم ررصو صاكرتلا ةتمو قاسلا

 ةماظ يف كارتف ءايضلا رسحتا ةباغلا يف تلغوأ اذاو عاقبلا كلت يف ريثكو هو
 كريسم فو ٠ دج ديدش اهجراخ ٌدضو ايلخاد نيب قرفلافليللا ةمتع لثم

 ارمشا تذفن اهنيأو ةميخلا قاروالا لالخ نم ةنوا صوصوت سمشلا ىرت

 ىرتو ةيحانلا كلن نم مولعم حاد يف ةرشتنم ةحبب ةرضخ ءارضخ تراص

 فيثك بطر لخادلا بتم ةبلغلا ءاوهو . اهيلا ةبسنلاب ًاماتق ىبرقلا ءاحنالا
 ىوصقلا ةجردلا يف ًاسطقم ًايراكراطمالا نابإ يف نوكي نا نم دب الو
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 وا لودج ةباغلا قرتخيو ٠ شحولاو ريطلا نم يصاقالا كلت تاخ دقو
 ١ فاص اهؤام ةقسانتم لدانج ثدحتف روخص نع امبهايم فصقتنت 0

 : 50 ةباغلا ن نع قير فردت 00 رمواكلا دعو .'' ”مسارق

 ةلساس نم ةبعش يهوأ "يا نم ك١ يف نوت ميم عقازرم ٍِق

 ةلساسلا كلت ةازاوم لع نوكت داكنو برغب لاف بهذ يسابيك لابج

 تاكرب عوق ةرم.ناك ريدتسم جّردم ةناكروقلا ديعب ٍداو امهنيبو
 ناتك الا اهنمو امْيريك باضب,ب ةهّفلل يبرغلا فرطلا ماك 1 فرعتو لاه

 اهيداوو تارانرلك ةيخ ةهكوفلا كلت رطق ملع و 9 دقتتلا ناتطورذملا

 زاثأ اهعوطس لع ةوه ةزءو تاعش اهو ناكر 1 ةقيمم الد

 شحو كانه رظاملاو .ضيضحلا ىلا اهرايبناو اهنم ءازجا عالخا لع لدت

 لفاسا فو« ةب رجح دودس ابطوح يف اهناك م كالا ارفنتكت ضرالاف سونام ريغ

 ةريغص ةريحب ةيلامثلا ةهملا ىلاو"”ليلق اهيف رحشلاو ةفيثك باشعا ةهوفلا

 فصنو رتموايكى ا رتموليكن ب نم فاتخي اهطيمحم رطق وتوكوك ةريحب اهل لاقي
 اهعافترا غابي ةيدومم ةاوهم نم ردحت يتلا اجنسيك لابج حفسإ ف ءاملاو

 . يسابيك لابج ىرم ءىلاث رعو فنأ ةريحبلا ةفض لعو راتمالا نم تائم

 حيطس نع رتم ةلام نمر | نوكت الف ةهوفلا فرح طب لامشلا ةهج نمو

 هاما ريفش ىلعو اراحشا ةنوحشم ةباغ ةنكل قيبض كانه ةريحبلا ريفشو ءاللا

 ضرع امام ايلين لودجي دالبلا كالتلها دنع فرعي نيلودجلا نيذه ريكأ (1)
 طنف ةليلق تارتميننس غاي فافملاو ظيقلا ناوا يف هلام روغ ن نيكل اراه يشع اننا ليدس

 * جراسوا قارم هناك أمئاق ًابدوبع نوكب داكبأر واع رثم ةئاممفترملا اذهغلس (؟)
 ةمخضلا روذلا نم هضرتعي ام ةرثك كدهاش

 هيشا را هقرو ةليليمّطلا ةليصلا نم بي رغ تابن كانه رجشلا قشعتي (0)

 بنركلا قروب ءىثت
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 رع نيكس ووابلاك فايف كاس ةريحلا ءانو ليغللا زد نه رتك"

 نع اهلكى مت ن اكلايملا نا 0 ءامئارو م ةروصو 4 ةقعسلا ليخنلا ةروص هتيرولب

 لاو ءاسلاو نش ” املا رك رتدول رايكلا دنع يب داق لاغ ةلسلس عطقلتو . 317

 ل ثيل دنع داو 3 نو 1 ايوا 0 كانه نوكتف

 باشعالا ديدعو زوأا رديف مالك هلك يقو هيناح الكم يباورلا 1ك

 ردا ةموف ىداولا اذنع ءاززوت انيلاو اماقتزا نايم ةنقت ىلا ةييرا وذف

 ةهوفلاو 00 اهركذ مدقتلا واول وا در نم رغصأ اهنكلو ضبا ةريب اهيف

 .اهب ريدتسيب اتم نيسمت ىلا نيمب راني نم هعافترا نوكي رخص ”نساهتفش
 ءامضالا ةماعيف كا كانه ةرشتنم تا اودفلاو تاه وغلا ىرت ل هذهيب رغىلاو

 ىلع اهايانن نيب نم ل_قيرطلا رعت ضع بنج ىلا اههذعب ةيذاحتم يشو

 ول نو لصافلا نألا عا ةدودنم اران م ايتنس نوكت ةقيض ةخئاش قوز
 ابفرج نوكي دقو ةريدتسم سلاغلا يف ةوجفلاو . ةببرثلاتاوجفلا نم ىرخاو

 ادوع مون نك عن د لع نار تراقج وردم هيعااهارتع ادعم

 سيلو فاج اهرارق ةكرب اهكرد ةياهن يف ةوجحفلا عدوتسمو ضيضملا ىلا
 7 اذا زوم اهببص سناوج تسرغ دق ناتنثا الا تاوجفلا هذه نم
 يملارلا هلا شه دم را ينام ولع نم نيلا

 00 ريغ ابلكش ناكملا اذه كي يباورلاو " ”يضرالا توتلا تابن نم

 ءاضفلا هجو ةماع ناف ديرذ كانه رظنماو داهولاو باعشلا ةريثك ءادرج
 ءازاب نهحفعب ةتماستملا تاوحفلا هذه هيف ةرشتتم نيعلا ىأرم ىدم ىلع

 انتمواك نانسو ةسهو نتئام ةرتامسم# لعو : لسعلا داهش ثوب اهناكضعب

 ةئامسمخ ىلع اهئايلع نع نوكل ءاجرالا ةعساو ةرجففم |هتحن ةبقع وجاجول نم

 0 0 ش هبا جرم ةهوذلا نم ةريجبلل سيلو 0(

 (برعملا ) كيلشلاب كارثالا هيمي و هلوارفلاب ةيرصملارابدلا يف فورعملا وه (5)



 وعاجل ب و ربك

 لوكا مسقب قب ةقرلالا ةريغل هع ئداول مي اول يقسم ايش ١ رم بسرقل مشل ةلا وتوغوك مه

 00000 الا ةريقلا ىداول ب اول مش 1 يسع هك 0 1 علا نم بررقلا ملا مه 7
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 باج يفو يرو زيور لابج نيملا لجتسن ًالامث راظنلا دم ىلع كانه نمو ءرتم
 ةاوبملا ردحتم كانهو ريثكلا زوملا رحش اهب قيحي ايموخك ةر وك ةبقعلا

 ةريثك يراءتبريسي وهو روعولا ديدشف ردحتملا كلذ يف كلسملا اما ''”ةيقرشلا

 ةيالع وا ةبضه ضيضملا نعرتم ةثام ىلعو ةبقعلا كلن ضرع يف ًاريدحت
 ةفورعملا ةهلحلا كائهو "””راهدالا يما للا قاع قالزا نع كاف

 وهو اروبميك رج هل لآقي ريب جرخ ةلحلا هذه نود امفو ازيفوتو روكم أ ةلحمب

 اما . ورود ةريحب يف بصي ىتح يذلا لامقلا تمس الوزن بهذي

 اهؤاوهو ريثكب ةبقعلا سور يف اهنم ىلعأف ةروكّذملا هلم يف ةرارجلا ةجرد:

 ىلا ًالوزت ةيآلملا كلت ضرع يف ريدحتلاو سفنلا ةنم ضبقتت ن6

 اهيفو ةليطتسملا باشعالاب ةلفاح ةقمغ كانه ضرالاو لهستسم يذاولا»

 دئارلا جرخي نيناغلاو نيتئاملا رتموليكلا دنعو . لمنلا ىرق نم ةفيثكةعامج

 ًارتم نوثالث هليسم ضرعو قراقر هؤوام روغلا بي رق رهن وهو اروح ىلا

 ىلا هيلبو . هينناج ىلع ليو هليسم ليلدو لامثلا بهم وهتليس ةهجوو

 ةناهس اهضعب ةعس ةديدع تاطبه ةللخي زيلبا ةنشار رت حبسف لهس هئارو

 هعدأ يف ةثبنملا لافدألاو كيبتشملا تدنلاب كوشحم وهو نارتم .روغو رثم

 ةجّرح ظل ضزالا ن م ليطتسم نيناهلأو عباسلاو نيتئاملا رتم وايكلا كادعو

 قرت ايغزاك ىلا كليب دنعو . وع ًةلامث اهاف رط رفاثتب ةفاسملا ضمب دقت

 تالا ردح اثوضغ الا هلاخت الفيملاوتلا لع طببب مكولعي طيسبلا جو.

 راد اهرثان اهرفط لع تناكيتلا سوؤرلاو راوخالا اماو . ةريحبلل ةعدقلا

 نيتس ةيواز ىلع طبهنم ةاوهملا هذه تاقبط نا (1)
 ةريحب تافلختم ةدبملا هذه ةماع يف (؟)

 ةعاسلا 1905 ةئس رباربف رهش نم رشع يناثلا مويلا يف ةرارحلا ةجرد تغلب (8

 ش تيمنرهف نازيمب نينامث رهظلا دعب ةعبارلا“:
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 ناك ةريحبلا بوسفم نا ىلا ريشت ضعب قوف اهضعب ةدّدضنم رخصلا يف

 رغصتسمو ةيئام بساور ةوسكم ةمقبلا كلت ةماعو ٠ 00 اعيطب ةلزانت لزاشي

 لاي ملاعم كانبف ًاقرش تفتلا اذاو ٠ ةلق ىلع نوب فلا رجش اههفو فدصلا

 كانت يف ايكلسم ازارابنلا يفرش قوي راقلاو اش عفترم اهننق ضعب ةاوولا

 لا ع ل قادم ىف كلاثملا ئ هريق نم رثكا ليفت لاجمل

 ريدحتلا :قيفخ يذاولا نر نيدفتلاو نيداسلاو ننال وتم راكلا رواق

 نم عومج نع ةرابع يهو اهيئزاك ةروك ةمقلا ىلع كانهو قاش ريغ قئرلاو

 ارق اهيرزف وقنجرقا يي ة:ع ةلح ةحرابم دعب ) هو ةقرفتم سصقلا صاصخ

 كوشلاو نوب رفلا 000 جاد قيحي لكشلا ريدتسم صللاو ٠ ةيرقب

 ءانبلا ةبيمي كانه ةسينكلاو اذه . ًاعبرو ارثم وا ارتم هعافترا نوي عيشولاو

 ىلعو .نيطلاو نبتلا حيز يا ةناف1 ةنوقست نقلا قدك اطيح

 ايروتكف ةريحب لع ةعقاولا وجاجوب نم ًارتموليك نيمستو ةعسلو نيتيام ةريسم

 نم ربكأ مسق يف ةريحبلاو ٠ درودا تربلا ةريحب لحاوس ىلع دئارلا نوكيب
 اماو . ظيفلا مايا يف اهنع مشقنيال فيثك مامن راصبالا نع ةبوجحم ةنملا

 زياهت' كانه ةرارجلاو رياربف رههش يف شعنم فاخ هؤاوه يا جزاك ملفا

 بيهنرهف نيعست ىلا نيتس ناب نم اهتجرد

 دلو مس ماه ده سيو

 ابعت ةمض مقو* ىلع لدي رهاظ طخ نيعسنلاو كل نيثرملا رتمواكلا دنع 00(

 لا بهذي لبجلاو ا تب رشعو ةسقع ءاهز غلب كانه راسحتالاو ةعدقلا ةرئبلا

 قبس أم يق رس ناجلملا مقاوم لع ةحضاو ةلالد ةلاد لايما ةدع ةفاسم بواجي
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 مه: عبارلا لصفلا اج-
 ' درودا تربلا ةريحي يف

 بك امدارالار هيوم اطير كاذاكبا ةزيجلا هذه نعتكا

 طبلإ طكحتسأو رومو نملتسا مهن مكب صخاو نيرايسلا نم

 اهودار يتلا مقاوملاو ءاحالا ةفص اوجردأ مهعيجو ذ زابمجو 00

 .نم ةقيقدنيمب راو قئاقد ينام طخ نيب ةريحبلا هذه مقتلوقأ - .اهونيتو
 5و5 يثرجاه نيب ةعقاو اهنا ىلع طئارإلا ثدحا لدتويب ونملا ضرملا

 يقرشلا يلاهثلا اهفرط يفو مهظن ريغ ليطتسف اهلكش اما" اقرش و مو
 اهنكل قوز ةريخب طئازطا طع. ق 0 قدس: ريغ ابل: ذاغو

 ءاهز مويلا ةريحبلا هذه ةحاسم غلبتو 7-3 "وريود م 5 اييلع لشي

 . نوعبس اهلوط مظعمو .وريود ةريحب ةحاسم اهيط يفو ولك او نيفلا

 ماك نرتوا نر داو ةريحب اما . نوسخ اهتمس مظعمو رتمولك

 يراك رع نبع مارد ب ابمظعمم زواج الف ةعسلا 5 اهنكل

 : راو كامرا نم ار دارت غاييف هركذ مدقتتملا لصاولا زربلا اما

 رتم فلا رشع ةيناهث اهتحاسم نوككماظتنا ريغ ىلع اهلكش ةريحبلا راح ةقطنمو

 نوثحابلا هررق يذلاو . اهسفن ةريحبلا ةحاسنم ةحاسملا كلت ”يلم يفو بمكم

 020 ةلامسن حلم رحبلا عطس ىوتسم نع اههايم عاق نا

 ًالامث تربا ةريحب و أب ونحب اكينجتطو وديك يتر يح لثم ناتريحسلا ناتاهو ًارتم

 يبا آبيلع دمشملا لاوطالا نا ىلع نأشلا اذه يف تامواعملا ثدحا لدت (1)

 يردتر لابجو يلم يداو نم ىلعالا ءزملاو ةريحبلا ناو اهبف طواغم يف ن ل

 هومشوتو هواعج ام برغلا ىلا ىصقا اهعقوم

 لاججف انيزب ور اماو .وريود ةريحب مسا ةريحبلا ىلع وريونابلا لها قلطي (0)

 يروزي ور هلسلسأ ةعبات اهيرغ ىلا

 1١١ ش
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 نع ناتثداح امثو'''ابيذ اههناعقت يتلا ةبب وإلا ىربكلا ةرجفملا لابج اهفنتكت

 فورج تاذ تايالع نم امهيلع فّرشي و لابملا كلن نيب ضرالا فانا

 ىلاو . رقم ةئامست ىلا ةئاتس نم امههايم حطس نع اهعافترا نوكي ةيواه

 075 ناتريحبلاو ءاقرزلا ةيقلا هخومشيف 0 يرو زيو ر داوط ىرت امهيلاهث

 هللماكب دالبلا هذه ميداو اذه ٠ قرشلاو بونجلا يناج نم هببص هايم ةماع

 اهتاذفل دق ةيناكرب ةراحح ةرحفملا ضرا يف هطلاخي رولبتملا ىجوالا رجلا نم

 ىلا ةيسارلا تلزابلاو ممم اك ةقطنملا كلنأ نم ءاحأ ةدع ٍِق اتش و نيكاربلا

 ضيضح نا 9 . درودأ تربلا ةريحب نع بونملا ىلاو وفيك ةريحب نع لامثلا

 قرم ةقيقد نيثالثو ةدحاو ةجرد ىلا راص اذا تح اردت ىلاعتي ةرجفلا

 هحيو ريكو يرفاكوم نيكارب اهنطب يف لابج ةلسلس هتّص يبوذحلا ضرعلا

 نع هعافتراو را مويلا اهضعب هروب مق يف يمزب راكو وجْتج ايماك

 تالئاس ةيلامثلا تاردحنملا ينو .رتم فالا ةسخ ا نركب رحبلا حطس

 ايها ةركلا نم كالا لقال لابملا كلت" يشنت ةيناكربلا "5 نم:

 كوك ةلقتلا كلت دنع ةرجفملا كلن هجو يف انلق ام موقت لابلا هذهو

 لاننا لالا وع ايقطانمو اهيلامث تاريحبلا قطانم نيب ايف ليسلا مجاضم

 يذلا نيكاربلا ناروث نا ًاياج ةتئيبنت يذلاو » لابملا كلتب صتخب اهف "”روم

 ثدحا دق ديمبلاب سيل ديعنم درودا ترا ةريحب يل ونج 0

 ريغتق اهلا تبهذو اهتمدرف ةرجفملا كلن يف تمفدنا مجلا نم انكر

 ةماعلا دم 0 تنل نا ىف ضراالا توفل كاذب
 ةراوم قطن نع نبا فيسماو 0 ملا 1 + راي دب م

 . اتكلا اذه ناو تنم -( 3

 اللا سدو قم كاك 6
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 تيا 07 ىلا يضقت يتلا دراوملا صاقتنا ىلا بيرالو ىدا دق بيرقلا

 00 تربلاو درودا

 ةعساو ةحطبنم در ودا تربلا ةريحبل يب ونهلا فرطلا ىلع ضرالاو تاق

 ويك لابحل ةيلامثلا تاردحتملاب قحلت ةيزيابا ةيلاصلص اهنب رت يا اهميدا ءاجرالا

 ”نويع اهيف روفتو احلم 27 رح ةديدع قورخ ابللخت رحشلا ةعدع ءادإ ص يهو

 فحتف طئاسلا ماو“ '”قرشلا يف ونملا فرطلا يف كلذو ةّراملا هايماب قفدتتت

 ةقشلا 200 ينر# رمكب قحلت ىت> هعم ةيهاذ قرشلا لحاسلاب

 ةيالع ةطقنلا هذه يللامث ىلاو ةيبونلا اهموختو ةيلامثلا ةريحبلا موخ نيب

 نوكي اهترودم نيوؤزلا ةطدتنم ةيلاتتم نت نم ةقلؤت ةفضلا محازت ةضهان

 نونالا ىلا مك شو ٠ ارم نير شعو ةثامو رقم ةثام نيب 7 ةئرا طسوتم

 ”ليطتسم ابلحاس ةاراحمب ةريحبلا نم لعب ىلعو ٠ يروزتور لابحل ةيبونملا

 تاهوفلا نم ريثك ةيقرشلا ةيلامثلا ضرالا يفو ةفتلملا راجشالا ريثكض رالا نم

 ساع داكت ةبب ونملا اهتودع يف ةيقرشلا ةاوبملاو اذه ٠ تاريحبلا تاذ ةيناكربلا

 يلامثلا فرطلا يفو اهنع ةدعابتم ابقرافت ةيلامثلا تودع يف اهنكلو ةريحبلا ريغض

 وهو ًارتموليكر شع ةيئاغنَزاهث كانه يداولا ةعس نوكت اجئزاكةلابق يقرشلا

 ةريحب هحسفنم يف لمشبف ةروصلا هذه ىلع اصرعتسم لامثلا تمسيف هذي
 فطعنت يب ونحلا ةريحبلا فرط ن مارتم مل نيعب راو ةئأم ةريسم ىلعو وريود

 ىلاو :يروزتور لابج يفاورب قتتلتف برغلا تمس يف اداح ًاقاطمنا باضملا

 لابحي دالبلا كلت ٌيمانأ دنع فرعت لابج ةلسلس درودا تربلا ةريحب يبرغ

 كلب ريغنم رياسُ ةرجسفملل يبرثلا دملا يهو ( را وننكلآ يف )ويلا
 لابجلاو ةليلق مقانملا نكل ةريخص ةهملا كلت يف طئاسبلاو.اهب ضفحتتف ةريحبلا

 )١( نجورل - « ةرهاقلا ىلا حلاصلا اجرلا سأر نم ةلحرلا » باتكعلاط -
 م ةئس أردنل ٠.186
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 جرم نم مب رقم ىلع نوككو يب رذلا يلامثلا !مفرط نم ةريحبلاب لصتت ةروكذملا

 يلامثث ىلاو ٠ يب ونملا ضرعلا نم ةباث نيثالثو ,قئاقد ينامت ىلع يلمس ره

 وحن دعاصتي نيمس زيلبا هتبرتطيسل ضرالا نم دجن رهتلا كلذ يب رغ ةريحبلا

 فانطالا كلتنيب سيلو يقرشلا 'ىطاشلا فانطاكٌف انطا هنم نوكيق ءرطماشلا

 نيبو اهنيب لوحي اهنع ةيفاحتم ةيلامثلاو ةريحبلا رفاضن' ةيقرشلا نا يفالا نيابت

 ةيبواملا فونالا ىلا ًالامث دجحتلا اذه دتعو ٠ ةيشاملا ةمساو ةجأ ةفضلا

 لصتتت ةيوناث لابج ةلسلس فونالا كلت نمو يروزنيور لابل ىوصقلا

 الو ٠ يلمس يداو يلاعال يقرشلا دما يهو هروييك لابحب فرعتو ةريحبلاب

 هأيم اهرمشت ىمم اهف اتناك ض ةببوذحلا ةيالعلاو ةيالملا هذه نا يف 5

 لع ةعضاو لئالدو ريود ةريحي ريدتسمو اهريقْض ريدتسم يف ناف ةريحبلا

 تيساتم ند لكا تناك اهبيسانم ناو نآلا اهنم حسفا تناكةريحبلا لا

 ةرجفملا دادسنا هنع ًاشن يذلا يناكربلا نار والا لبق كلذ ناكاع رو ريثكب مويلا

 فورج لفاسا مثال" ةّرم تناك ةريحبلا هايم نا نم دب الو ويك ةريحب يلامش

 تّرءاجرو يروذنيور يباور حفس عب نيضاحتو نينناجلا الك ىلع ةاوبلا

 اذه ٠ نيمو سدح كلذ نكل أضيا ويك ةريحب ةلماش بونجلا ىلإ

 ًاضيإ يب رثلا بناجلا ىلع اهرو يقرشلاو يلامثلا تييناجلا ىلع دهاشيو
 ءاملا مطس نع اهدوّرو رثم ةئام ردقب نوكي تايالع يف ةريحب تافاختم

 ةلثم ةحلملا يوطخ ةريح فانطاك ةروالا فانطالا ىلع ىرت تنك اهنياو

 ماك نم ىلع اهارت اذكو بساورلا كانراثآ ( كلذ نم ظحا يهو )

 ءاهسفن ةرجفملل ةيقرشلا ةبقعلا ىلع اطباو يروزتيورلا لابج فوثاو اروبيك

 اهنا ىلع ةحضاو ةلالد لدي ام ةلمج ةقطنملا كلن ةقلخ يف فثنا' لصاملاو

 ةعقبلا كلت ةماع يف ضرالا نم تاعفترملا داكنو ءاملل ىرقم مدقلا يف تناك

 فلاخت تايزاوتم تاقبط نم قيسن يف ةريحبلا بوص ةرودح بهذت



 5 مه -

 ارو اناعلخ دقات كتاك اهات ا ايوذاتو لعل واع نم ونام

 لزانملا 1م نانزالا يلاوت يف ةريحبلا هايم هيلع تناكام ىلا ريشل يو

 رمالاب سيف ءاحالا كلت يف ريكآلا بالقنالا اذه ليلعت اماو سيسانملاو

 ءزج عانتما هنعأش دق يداولا نطب يف لابجلا مايقذا »روم رتسملا لاق لهستسملا

 ٠ ىهتنا «٠ اهؤام كلذب رسحاف ةريحبلا يف باكسنالا نع بّصلا هايم نم ربك

 نا لامحالا ريح يف هارا يذلاو يفاشلا ليلعتلاب سيل لياعتلا اذه نا لوقا

 رصعالا ف قلاع ويطل كك ار قف ةريحبلا لات عقاولا يداولا

 تفأط مث هارجج تمدر ةيروزنيور لابجد وتم ن م هب سم فار - أيلاوملا

 5 رم هيف كفكرحت ةروصلا هده + ثداملا دسلا ىلع 2609

 2م هل لاقي روع * كلذ ٠ نم مراصف رخآلا باجلا ىلا ةكم تذفن ىتح ًالاوتم

 كلذب طا ىتح هعاق تاعئام فتحت رهن اذه هايم تثق امو ٠ يلسلا

 نيذلا طامغو هرادحتالا 2 هيلا ةريحبلا ه ايم لحل ىكا ًاطاطحا هبوسنم“

 دالبلا كلن لهأ ناف ماهلا ىلا لازو لطب دق ويلا طاطخمالا 34 ناب نولوشي

 نكي اعمو ٠ ويلا ىلالازيال طاطحمالا نا ىلع اومججا دق اهم ىلع نيذلاو
 ىلا اهايا يه لازت ال عافترالا ىلا وقيكب تدا يتلا لماوملا ناف رمالا نم

 ةطيحلا ةَرالا عيبانيلاو ةروككملا لابجلا يف ةرئاثلا تريكاربلا هليلدو آلا

 بيف رثكت لازلزلا ةقطنم يف ةمقاو ةمقبلا كلمت ةفاك نا هيلع دزو اهحفسل

 ةرجفملا هده يداو ف ةفيلع شو لزالإلا

 ره ةمم باسفي دحاو جرخم الا املس يل هو راهنا ةدع ةريحبلا لخديو

 يف ناكامرو مايلا ىلا مولعم ريغ راطمالا نمعقي امرادقم نا م .” يلمس

 يف عشو ياك راطما مسق نامسف راطمالا ماياو ةئنلا ف افصنو ازتملئالا

 ء ريمسدو ريقوثو رب وتكا يف عقت ةقيفللا راطمالا مسقو ويامو ليرباو سرام

 ٠ راصتخالا هجو ىلع رابمالا هذه ىلع دمب ايف مالكلا ينأيس )١(



 كا

 ىتح فرثك مامت ابللظي فافجلا ماب يف اهنا ةريحبلا هذه تايصوصخ نمو

 كم ايتو افرام وعشلا نلا راقد نأ اهياقذ ىلع فقاولل ىتأترال

 ًالامث اهفنتكك يتلا راظنملا ةميدب لابجلا ةيؤر نم راطمالا لصف يفالا دئارلا

 ةمخض الابج هبنج ىلا نا يرديال وهو ًاعوبسا اهراوج يف ماقا ارو ابرغو

 ضعب يفو ٠ةريحبلا كاتك ىربك ةريمب هنم دب رقم ىلع نا وا لابجلا كلتك

 ىرتو ةريحبلا هجو ريئيفماينلا هايضلا قرتخي سمشلا برغم يف امسالو تارتفلا

 نسفنلا يف ختسارزتأ هلك كلذ نم نوكيق زيرب الا بهذلا قللت اقالتم اهءام

 ناكرب بونجلا ىلاو ٠ ب ء.نم كلانه ام عدبا اه تمشقتا ةمامغلا ام اذاو

 ناغد نم ةباحس ءاضفلا يف همر قوذ ىرت يمسي راك ناكربب فرعي ئاث

 ىلاو روسلاب ءيش هبشا اهدادتما يف يهوو ةنكلا لابج ةلسلس برغلا ىلاو

 .بقرشلا ىلاو جالا ناق يهو يروذنيور لابج مق نيبلا يلجتست لامشلا

 نقل قو ودجر ةراان درو راعانلل هدهود لالا دق قر كلا ةاوزلا قرع

 يف سيلو ء سوفنلا هنم نما اقم روسنا لستم اللا ةيناغ نالاقألا لاق

 نم لق ام الا يملامثلا فراعلاو اهنم يب رغلا يبوئجلا فرطلا ادع ام اهتيشاح

 يف سيلو ٠ يبمشتو جياخو يوطخ جيلخ نانثا أهريكأ ةريغص يهو ناجلكلا

 . "”يقرشلايلامثلا فرطلا يف ينوطخ جسباخ يف ةعقاوررجب ثالث ىوس ةريحبلا
 تربلا ةريحب لحاوسك ابلحاوسو جاجأ هممط فاص رضخلاف ابي نولاما

 كلرشم قيراط ل يططنم يتيما ءالا خانما نرف ئير الم رم اهتوت
 ضراو٠ لج امو ةطسبنم ماجن هناف بونملاو لامثلا ىلا اهنم ناكامالا ا
 نم اهطوطش يف وأ اهيف ام لقو ةاحتسلا ىلا برضب اهنيط ةغَدَر ةريحبلا
 ليق حاس رثكي اهنم ءا ءاحأ يفو كلمسلا ع نمر ديال ب ةريحبلا يفو روخملا

 اهريكأ رزج ةدع ورب ود ةريحس ملط ا فورعملا مسقلا يف نا 1(

 اجسنفاكون ةريزجو وريلاكيش ةريزج



 اًيونج قوطق عرلخ نم درودا كتيرلا ةريح
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 يثاما ريطلا تاعاجج ةريحبلا يف عيبسيو ةيبونملا ماجألا يف ءاملا سرف رثكيو

 قروز راس اذا هنا نولوقي موقلاو لامثلا ىلا بوذملا نم اهزاتحي رأيت اهيفو

 فرلا ىلا رايتلا هب ىفذق يقرشلا يب ونملا فرطلا يفيجنتم | ره بصم نم

 لوقا« مايا ةثالث وأ نيموي ىدم يف لمس رب جرم ىلا هلصواف اهنم يلامشلا

 رولا حيرلا قروزلل ةمفادلا ةوقلا تناك اع راو

 عاقصالا كلن لها ل ٠ ةريحبلا روغ رادقم مويلا ىلا لع الو

 ىرم ىلع قراقر لحض يلامثلا اههناج يف ءاملاف ديعبب سيل ربس امنيا اهروغ نا

 ٠ هب دتسيال فيفط يقرشلا يلامثلا اهبناج يف روثلا اذكو اهتفض نع ديمب

 نوكب حيرلا تفصعا ىتمىتح ةديدشلا ءاونالل ةطْرع راطمالا ناِّإ يف يهو

 ٠ ادج ارطخ ( اهيف لوم يتلا ةدرفلا قراوزلا هو ) ةروفنلا قراوزلا ريسم

 نم.اوجرخ اذاو اهثطاش نع ًاديعب ةريحبلا يف لغوتلا ىلع نودايصلا رسج املقو
 ةفضلا ءازاب ريفضلا ةمزالم ىلا اونكرا ةيصق ىرخأ ةطقن ىلا ةدحاو ةطقن

 ةرواجلا دالبلاو يلامثلا لحاسلاب صتخب ايف ىفوأ ًانايب دروا انا اهو

 ةينأ ةريحبلا ىلع لفاوقلا طحميهو ) ) اجتزاكة روك ع قت - لونان وود ةرجلا

 ةفاسم وريود رهنل ةيقرشلا ةفضلا ىلع ( يلوكلا مق يف نانا ف

 ةروك ددملا ةروكلا نق اسم دعو :ةريجلا كلت ف يشن خف ل ش

 نم مهتريمو مهتوؤم نومدقتس اهولهاف ليلق اهميلقا يف نارمعلاو ةئامسخ

 ةراجن يوامخ ةروكو ةروكلا نيبو ةيقرشلا ةاوبملا ىلع ةمقاولا ابم وشك روك

 جيبلملا زاخو ةيدعم ( ائزاك) ةزوكلادتعو كمشلا ديف هنوفرتخي ام مثاو حلما

 ىلع ةبومصلا يف ةياغ هروبعو رجشلا نم ةدرف ةمورأ يف ةفوح يهو قراوزلاب

 يف حاسُلاو .ًارثك ايش ارقسو رذعتي ةفلق يعو ةلياق قراوزلا نال ةلقاقلا

 ىلا ٌةفْص نم ٌةتعسف ايئزاك دنع وريود 00 اماو ليلقلا لأ ةطقنلا كل

 ىلإ 5 - 5 0 ع 5

 ارامتتنس رشع ةتسو راتما ةعبرا هروغ طسوتمو ارتمزو شعو ةثامب را ىرخا



 5-5 ما 0

 هنالل ان ”هدع نم اطخاو ميدو راتما ةس ضيفلا نابا ف همرع مظعمو

تريحبلا نيب ةلصوالا 8 وه ام امج رملا لود
 هل سيل دكار واع نا

 يىر# همام لاختف لامشلا يد هيف به رحسلا فو ب قالطالا لع برج

 هثودح باغي يذلا رمالا اهبهم ريغت اذاوأ''ةريحبلا بوص ةعرسلا ضعبب

 «وربود ةريحب باوص تربلا ةريحب نم نوكتف هب رح ةهحو هلت ةريبظلا لبق

 نيتريحبلا هأيم ةرريطصاو فانملا مايا 3 ىتم هنا هيف سيراليذلا رمالاو

 بات 4 : غاناف وريود ة ةرحكل اما 2 نايا ُْق كلذ 0 0 هب رح كتفقو

 هآيملا كالت أهبلا ت.ءارت اذاف ةيقرشلا يروزيور لابح نم ليسلا هأيم هيلا

 أهلا الآ لحباب اههطيم عقتري لابجلا كلت نم ةينالا ىرخالا لوادجلا هايمو

 . قنتخم ا هناك ةقيض ةبعش نيتريحبلا نيب مئاق جيلخ وه دحاو جرخم تاذ

 رثكأ ةعرسلاب ةرثفلا هذه يف ابهايم ولعت هده وريود ةريك نا يدبو

فرصنت لا نم دبال ناك اذلو أهم *مسوأ ضو درو هدأ تربلا ةريحب يف ثدح مم
 

 كلت رادقم نوك نا كيال ةوودا تريلا ةريحب تاروت 2 نع هآيملا ش

 نم اهعافترا فلتح باضه قراود حيياخ يبناج ىللعو اده ٠ 0 املا

 ا بهذت لب فّرجالو ةيواهب تسيل 27 ةنام ىلا نينا نيب

جآلا ليلق جب اللا رخو لنرشاحلا نتيالعلاب لصتت يح ءاملا فرح
 ما

 تيب ةريحبل يق قرشا 0 0 0 باذلا ِهيفاَقح ىلعو عئاقبلاو

 تادبت لا 0 علا .ركلو ل ١و. ةنس رياربف

 لودجلا كاذ يف ًامفدنم ةريدعبلا نم يعرج ءاملا ناكو ىرجملا بلقناف

 / مهنا وه اره جيلطا كلذ رابتعا ىلا نيرايسلاب ىدأ ام نا يدنع 6

 ناوالا كاذ لثم يف اللا هودهاشي

 * دحاو ىلا ةسخ وا ةعبرا هردق لع, ةدعاصتم كانه تابضحلا نوكت (*)

 دحاو ىلا ةثالمث وا نانثا هناف دشا اهردحتف ةيب رغلا تابضملا اماو



 - مه ع

 هباضحلا كلتب ةهيبش ”باضه ايزاك يبو نج كعب 57 يف هب فحتف در ودا

 ىوس اهف تاينال ءادرم ةرعو هن روع و وب ادهولع

 .ناب 2 كاكا ضرالا نم لطشلاو" وللا رحشو للاحطلا نم عيش

 رتم ةئامئالثوا نيتثام هضرع زواحت الق ةمسلا ليلق ةريحبلاو باضملا هذه

 يق ةريحبلا بوسكم ع ةضاو ًافلالد هحردت لديو ا كعبصت ةنكل

 .يلا ملا ةريحبلا ىوتسم نع راتما ةعبس وحن عافترا ىلعو ''”بيررقلا رباغلا

 كلت حوفس مثالت ديعبب سيل نمز يف تناك اههايم نأ ىلا .ريشت ةمالع
 ةزيسلا تاور كم ارك باجمل هةع قوت قانا نب ال" قاض

 رجفنم "يمت ةريحبلا هايم تناكموي هايلاب ةرومغم تناكاهنا ىلع ليلد كلذ

 هذه ترد ربلا ديعص فحيو ةيق .قرشلا ةاوبلا اهفنتكت ةريحبلاو ةلكيداولا

 .ةدحاو ةريتو ىلع تايلاتتم رتئايالع ن 5 38 نوكيف اههايع ةهجلا

 صم دنعو 1 بصقلا تاين ع 3 ةشاح لعو . (”بدكلاو لاللا بمحو

 كانه ناكم هنم واخي ايلق هناف رجشلا اذه ةرثكي ةقعبلا هذه زاتمت (1)

 نيرتع وأ رتم ردقب ةريحبلا ءام حطس نع امهالوأ عافترا ناتجرد كانهو (0)

 راتما ةسج ىلا ةثالث ردشب ىلوالا ن ع ةيناثلا عافتراو

 6 1 ويح يشن يبرغ 3 0 قف 00 ردا داتسالا لاق 0

 ماكالا كان لفاسا ساه مهدادجا مايا يف ناكل هسسلا نا ةدلبا 0 دقتعيو

 يف اشأب نيمأب » فورعملا باتكلا أرق  ةريحبلا ريفض نم اءزج مويلا حبصأف
 1١8484 ةنئس نيلرب - « ايقي رفا طساوا

 .يل قبس ةيقرشلا ةبقعلا نيب و اهنيي عقاولا ةريحبلا قرش ىلا يذلا يداولا نا (5)
 طيروتكف ينريحي نوب امف ةعقاولا دالبلا تحن ه» ثلاثلا لصنلا يف باتكلا اذه يف هفصو

 : 0 درودأ تردلاو

 ,لصافلاو اهيلا ةلاطتم ةريحبلا محازت ةفيثك ةضخ ةجرح ديعبلا بونجلا يفو (ه)

 حب



000 

 يب ونجلا ةفرط رئاه فنط يا ةاوهم يل رغلا هبناج ىلع ةريحبلا يف وريود رهن

 هق رط يفو ءاملا دح ىلإ ما د:ت© رثم ةئام هم رع ردم خالص وجم

 ةئس رياربف يف ةريحبلا بودسُم ناكو اذه . يوطخ نوحي فرع نو نخالا

 طاششا هطالا ىمصقا ُِق كاذذا نوكي نا دعسالو طاطخالا ُُق 5300 55

 ةلدت طشلا ميدا يف ةرهالظلا هامسلاو ٠ رمشلا كلذ لبق الب وط أنمز فافجحلا

 نوملا كلذ يف اهب وسم نع دحاو رتم نم رثكأب نكمل !متروف ةيابن نا لع

 داع ينو لع وفا اققو مدقت ام يف تاق فاص رضخأف اهئام نول اما

 ةدع غلي اديمب ادما 'يطاشلا'نم ةريحبلا ضرع يف هذي دبتاك ضبا

 الو ءافصلا يف ةياغ يدمر رضخأف وريود رهن ءاماماو راتمالا نم نيثم

 اذه هنع يهذي ال ةينالا نم انا يف ةتيقلا ولو هتملاع ايتيك اذه ”هنول هقرافي

 ةريحبلا قراوز اما . ةحولما ىلا برضي عشب ةريحبلا ءام ممطكةمعل ةمعطو نوللا

 طسوتم ا هنوفوجي دحاو عزج نم و اهنم دحاولاف

 00 ل.وريعيسو ةسقع هروغو ”ادعلأو 1 هضرعو م و ط

 اًدج ةريغص فيذادملاو

 ةطسبن٠ ةضهان ةيالع ةريحبلا نيب وةنيب ضرالاف وريود رهن تزج اذامث

 تاتشاو باشعالا ق 0 دب ةكوشحم فصنو دحاو رثم ءاهز اهضرع حطسلا'

 يوطخ اخ ىلع اهنم فرش ةنقلا تياتعا اذاو نويرفلا رحشو لاغدالا

 ثالث 0 يفو ةيناع هلوطوتتارتولك ةعوا يفت نا ام ةمس حباخ وهو

 ةب رقم لعن اتمقاو اباسير كو ابملور امهو َنهنم ناتثثا راجشالاب ةموسوم رج

 هنم لزج يهو هقصلب اهلا ىتح يلامثلا طشلا يتادث ةثلاثلاو هبصمم نم
 نينا ةنانو نينو ةئام نيب كلت هس راع هنو اتي لسافلا نا لغ

 ةريزجح و ا_منم ةدحاو نا ىتح قهاش زاشنب رزملا هذه تسيلو | 0

 فرط وب حياخيف رك ترم لكشل ةيش ضاايلكت اانا



 ا

 سهذت ةضفخنم طئاسب (ًارتم نينا ردقب ءاما حطس نع هعافتراو ) يقرشلا

 ىأرم نيب تنرق اذاو . جيلللا ريفش ىلا يضفت ىتح نبرتموليك ىدم يف
 رحشو تاجرحلاو راحشالا تاذ تارئزجلا نيبو اهئام دكحارو ةريحبلا

 رظنم كلذ نم كل ىّدبت ءارفصلا باشعالا رهازو رظنملا متاقلا نويبرفلا

 .فرطلا يف !مئارو ام ىلا ةمقاولا ةمطقتتلا ةهطحنملا ماكألا ًاقنور هديزي قبلا

 ضرالا يف بهذت ةباشع امل ةيالع ةريحبلا يقرش ىلاو . جبباملا نم ىصقالا

 هدوجوو ةرثكلا يف دما زوحيو نوب رفلا رجش كانهو وريود رهن ز واجن ىتح

 ٍِق ءاحالا كلت تازيمم نم بير الو وه درودا ا ةريحم بنج ىلا

 اهنكلو ىرخا راجشا ًاضيا كانهو "”ييطر رضان اهيف وهو ةيقلطتا رظانملا
 ًالامث دئارلا لغوا الكو . ةرثكلا دح قفل هكئاشلا لافدالا نا عم لق ىلع

 .تاردح تحطسلاو اهركذمدقتملا طئاسلا تقاض يوطخ جياخ ريفض ىلع

 تارتموليك ةينامث ةفاسم ىلعو . ءاملا فافض ىلا واع نم ردحت راوخالاو ٠ يوابملا

 يف ةربحبلا طئاسبلا قرافت كانهو ٠ جيلخلل يلامثلا فرطلا ىرت اجزاك نم

 ةبضه اهب طيحي لامثلا تمس يف ةبهاذ ضعب بوف اهضعب تاجردم
 ٠ يروي ور لابج فوناب لصتت ىتح جيردتلاب ادعص اهنم ضرالا بهذت

 رداقب ةيلامشلا ةمملا يف مويلا اهتم عسوأ ىغم ام يف تناك ةريحبلا نا رهاظلاو

 يف ةبضحلا سأر ىلع دهاشت فادصالاو بساورلا ناف تارتموليكة خ

 ةريحبلا نيبو ةنيبف وريود رهم اماو . ةريحبلا هأيم حطس نعزتم ةنام عافترا

 وجلا يف بهذي ًاتالغ ضرالا نم جرخي بيجع هذان رجشلا اذه ضعب )١(:

 تمس ىلع رشتنيف هتنق حتضات مث ةدحاو ةماقتسا ىلع ًارقه رشع يفا ىلا راتما ةرمشع

 يف ىرخا ةنق "هل نوكي نا بلغيو نيبرشلا رجشب ءيش هبشا هراشتلا نوكيف قفالا

 قوراعاو رقنلا نم هيف ةميدقلالساسملا هتفلخ ام راثآ قاسلا كلذ ىلعو قاسلا فصتتم



 - هع

 ص

 اذاو 0 ةياعتسم ةيضه اهنع هلصفيو تارتموايك ةننا : وأ | ةعبس اقرش

 حطس ن نع ةعقترملا ةبضحملا ءازاب يرحبلا لوتاعلاو تعدو ع تيهذ

 اجئزاكن 8# تارتموليك ةرشع ة ةريسم ىلع تناو ىرت 17 نيتس ردعب ةريحبلا

 ةهّوذ رهدلا فلاس يف ناكامبرو ةكآ ةفنتكترظنملا يع ايدل نوح

 ةبضمملاو . هعابرا ةثالثو رتموايكف ب وجتلا كلذ رطقو ةريحب مويلا اهعاق ناكربل

 مايا يفو رقع ةئام ىلا نيثالثو ةسخ نيب نم اهعافترا فلتخي مب ٌةفحت ينلا

 اهب ريدتس ةقرقر ةيحلم ةقيط أاهدعب ن 0 ةريحبلا كلت هايم ضيغت فافملا

 نوي رفلا رجش ليزه نم ليلق ءيش هللخت سيللاب ةوسكم ةينيط طئاسإ

 ةفداصتام آلا ةايللا ةحار هنم مشل ام ةشحوملا ةعقبلا كللتيف ءيث 0

 ةردحنملا فيرا هايماهلا باسنتف ناكربلا ةهّوف اماو٠ عجبلا فئاوط نم هيف

 ابهايم حاسفنا ىلع ؛لدت ةريحبلا كي ضيفلا ملاعمو ةرواجلا تاعفترملا نم

 نم طحا اهعاق ىوتسمو دمتم نم ةهوفللسيلو ثلالا يواسي ام ىلا انايحأ

 هاهز اهعافترا توك ا ةيضخاو . درودا تربلأ ةريح عاق ىوتسم

 بساورو ةريحبلا تافاختم نم لامر هولمت يسلك اهندعمو ا ا

 ىلا مفترمو ضفخنم نيب ضرالا نم تايداعتم يف كريسم دعب مث ٠ ةيفدص
 ىرت اجتزاكنع جياخلا طش رئاد يف مول ع هلال ةزاوم طوتست نأ

 ةريحبلا ىلع فرشت ةيبار ىلع ةمئاق "”سابكا اهرامع ةدإب يهو يوطخ ةلحم

 يف نارمعال رثأ الو ٠ هيلع 0 ” ارنا ةفقم اعد رفتم كاملا لزتمو

 ةيشاملا نم ًاثامطق نوتتقي نقلا وكلا ب ١] باعصا نكلو هاش

 ءاوملا 5 06 ؛رالام) ل ةماخولاب اهاك ةروهشم يوطخ راوجي يتلا دالبلا 0 ش

 سراق اهايل ”نكل راح اهرابم هوركم ريغ رياربق رهش يف اهءاوه نكل ةرثكلا | غلاب اهضوعب

 ( برعملا ) نيط نم تدب وعو سك عمج (؟)
 ( برعملا ) ةسباي شيشقلاو نبتلا ةينب (9)



 نإ
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 0 رمادي 30 كام 3 0 أ ُُ ةرزلا رغتكلا عبط م م : د





 ده هع -

 رتموليكر شع ةمبرا لع تنكو ًابرغم ريسملا تيلاو اذاو ٠ ازعمَو اا:
 سمو قئاقد ينك يبونملا لوطلا ثيح روج نصح ةلأبق تناف ايزاكنم

 ”يطو اباوزلا مئاق هلكش ر حج "هوان ةعسلا ليلق روس نمص وهو هب ةلاث ةرشع

 ةتسلا نومنابي ةطرشلا ن ِ رفن مويلا هب ميقيو سابك الا نم دعا كرا وتلا

 نصح لبس ف لاو. يلمس روع : ىلع ييبما نصح 20 ؛رط ًاقنم كانهوك ادع

 اهضرع زواحب الل نيكملاك ةددح ةييصق 3 ١ رغ رظنم را روج

 ًالوط اهتمس ىلع بهذتو يووم دا نوكت اهب مناوج داكت ا نيب

 20 ةيقرشلا دوجنلاب ةببرغلا دوجتلا لصتف رتم ةئاتسوأ ةئامسح ردقب

 يلامشلا اهيناج ىلعو درودا تربلا ةريمج ينونحلا اهبناج ىلع ةيضحلا لفساو

 الو يوطخ ةريخب فرع ةحلم ةريح هصيضخ ُْ ريدك سم عاق نيميلا ىلا

 امهام ناتشو .رتم ةاعست وأ ةئاكامت نم رثكأ غلبت نيئاملا نيب ام ةفاسم داكت

 يدروف يوطخ طخ ةريحم ماجأو رن ذك ىلا قرزا درودأ تريلا ةريحم ءام ناذ

 ”ةلفاح اهتيشاح لاوع ورع اني ع ةريحبلا هذهو 9 .رفصلا ىلا براص

 حطس ْق كوع اهملا راحشالاو يئاورلا هذه ليلظ راص اذاو ليختلا فئاو طب

 ولثك سيل رظنم ينوالا طياخلا اذه نم نوكيف زمرفلا نولك نولي درولا اهئام
 تربلا ةريح تاوسلم نم طخ تيرالو وهف ةحلملا ةريحبلا بوسكم اما رظنم

 لكشو اذه ."”طبضلاب مولعم ريغ نيب وسللا نيب قرفلا رادقم نكلو درودا

 (برعملا ) ضرالا نم عئترا اموهو رد مج دوجنلا )١(

 نيس ءاهز ةبضحلا ةنق نيب و اهني ةحلملا ةريحبلا نا لئتسا ةلاحرلا لاق (؟)

 ساقم نا يدنعو ديورنالاب ةساقم نيثالثو ةعبس ءاهز درودا تربلا ةريد لاو اراه

 ٠ طيضلاب بوسنملا بفقرف نييعت نم نكمي ال ةلآلا هذه ةطساوب ةفيفطلا تاعافترالا
 نادقتو ارم نيناكوا نيعبس تروكيي ةحلملا ةريحبلا طاطحا رادقم نا هارا يذلاو

 رقم نيتسوأ نيس غلب درودا تربلا طاطخمنا



 ا

 رانلا ليل ةهّوذ رهدلا رباغ يف تناكابنا يف بيرال ةرئاد هبش ةحلملا ةريحبلا

 دعو و ردو نافع امبناوج عيج نم اهفنتكيو نيرتموايك ءاهز اهرطق

 ةراح فرد ةزيحبلا يا يأ ءاحنالا كيت مما هيلا جو ام ةريحبلا كلن" نم

 ةريحبلا ةقرافمو ةبضملا ةحرابم دعب و ٠ يصاقالا نم راجنلا اهدصقي حلم ا

 الأ ةلهس ةيوتسم هريس نم م تارتموابك ةس . يف دئارلا قي رط ةفاسم نوكت

 تو نيك لغد ايفما قو ا دانس انارش ندع ةنارتلا ضقت انيق قا

 حيبالت يقرشلا ريغضلا فور هبشت ةيواه فورج در ودا تربلا ةريحب ريفغضي

 ةريحبلاو فورا كلن نيب و ٠ اهعافترا ردقب يهو اه ركذم دقت يتلا يوطخ

 ”يدربلا مقانم اهءاحنا ضعب يف أشني يا ةردبك 3 نم تاط نم

 هل لاقيو اشاممَين ره باسني اجيزاك ةدلب نع ًارتموليكر 8 ةسمخ ىلعو

 0 دودملا ملم ةسايسلا ل ها رابتعايف مويلاو وهو ا علا

 امل هولا راع ىو كوول ع نم اا اوكا دالبو ادنغألا

 نم اهيلا ًايءار درودا تربلا ةريحب يف بصيرو بوذملا تمس ىلع سلاغلا يف

 ىلع لطن يرابابايل ةلحم رسيالا هبتاج ىلعو يوطخ حييل يبرالا فرطلا
 عراز ةطقتلا كلنأ تارواجم يفو . يوطخ ىلا ينيبما نم ةيدؤملا قيرطلا

 هنال بعصتسم كانه رهنلا زايتجاو ةولملا اطاطبلاو ةرذلاو زوما اهيف ةريثك

 ةديدش ٌةتيرحو ضيغلاو فافملا مايا هي ىتح روغلا ديمب ةطقنلا كلن' يف

 رخآلا لحاسلا نا يف آلا ىأرم نافلاختي ال ُهالحاسو نارئاه هافرجو

 دادزي يان مغدنم نع برغلا ىلا ةريحبلا لحاسو . ار لغد لقا

 تيعيصو قرتتلا الاس ىف امع .تووعلاو :ناعاطا نم نفك انرشت
 فونطلاو كانه نحلاو هءارو يتلا ةيالعلا هيلا دمصتتو اهبناجي فحي ضرالا

 ينو ريدتسم اماكش فونطلا كلت ن مرق و اضن امني قتلا ةناتكم

 وو تربلا ةريخ ُِق حم 2 راهم :الا لع مالكلا كنع رهملا اذه وك ذأس 00
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 ىدتيال دق ءالا حطس نع اهالعا عاقترا نا عم رظنملا ةعئار ةرعو فو رج
 ةدع غابت اهنم ةريثك احا ينف ةمسلا ةفلتخف ةطسبنما ضرالا اماوآرتم نينامع

 تابفب ةصاغ ةضيرع ةليطتسم ةمجا ةريحبلا ريفنم ىلع اهلو ًاضرع تارتموايك
 نمةفتام ةفئاطابيف هذه نم ًاليلق ىلعا ضرا كلذ ءارو امىلاو سصَقلاو يدربلا

 تايالع نم ًارام ةريحبلا يلامث طسبتي يذلا يلاصلصلا لبسلا اماو طئسلا رحش

 ريشا تاما يف يورك نوك هنم كاما يف يرو ماك ىلا اش
 باشعنالا نم ءيش ىوس هيف تبنال ميقع حارب ىرخا نكاما ينو فيطللا

 اوكا آلا ةرامع عاقتصالا كلت" هل ىبيلو . نويبر فلا وا لاغدالا تاتشو.»

 ايفالا ةريحبلاب طيحلا فرملا ىلع اهفداص نا دئارلل ميال يتلا نيدايصلا

 قيرطلا فرعتت كانه اجتزاكن م ًارتموليك نيرشع ىلع ترص اذاو ٠ ردن
 رطضضبرو ةيب رغ ةيلامث اهتهجو حبصتف ينيبما دنع يدحابلا نصحلا ىلا ةيدؤلا

 برغلا تمس ىلعربلا ضرع زايتجاو اهترداغم ىلا يكلمس رهن رخل دصاقلا
 نع ةرابع ةطقنلا كلت يف ةيالعلاو مولعم ركالسم ريغ يف ههجو ىلع امايمع

 ةليلقلا تاضفخنملا نم هللخت ام الول ميدالا يوتسم عقل عاق يه ةزافم

 ةطقلا كايلي ايفو مقانملاو ماجألا زنك نالت كانه هريحلا ايو وكلا:

 تاقطتس ند اع امس كام ضرالا نورك ابنع كاراوراكلا نقم لع

 ربلاو ٠ تايذاحتم تايزاوتم نوكت داكتو بونحي ًالامث بهذت تاعقترمو

 ةلاغنا فرساي يلق دس نوكت ثلا ةأايس: نطرألا قم ان هللا

 ىلا نيرتم نيب نم ىرخاو رةملث نيب اهفرح عافتراو نتم ةيامئا ىلا

 تارتموايك ةسجخ ىلع ةريحبلا نم ديداخالا هذه تراص اذاو راتما ةثالغ

 . هلع تلبس و وان ةيداقالا هله ىلا هانت اجت ةيالع كانه ةتسوا

 ضرالا قبطريغتيو ديداخالا مطقتنأب رف تارتموايك ةتسل إذ يلب م ىلاواذبه-

 زواجت ال يبفلوالا اهعافتراب نوكتأل اهنا ريغ ةريحبلاب ةطيحلا فونطلا نيبتف
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 نر. ميظن كانه ةريحبلا ريفضو . اتم نيتس وا نيس ءاحضالا كلت يف
 طنسلا رش نم دقعب ةقوطم يدربلا تاينب ةلفاح ةيجحالا راوخالاو ناجللا

 تاتشا هيف طعيسإ حارب يجو عافترالا ةلدتعم فونطلا ءارو ام ىلا دالبلاو

 كريب نم ةماعلا يف نوكي ةريحبلا نع ةيالعلا مناف لوافلا طرقم ةياانلا

 راوغالا  ةرثك ىلع هانت امالا هلك ىردن هلو ام وبران ننولت

 اقم نيمو ناس ٠ اعز اهتم اهدوتنو :بمقلا تاني ةيماثلا ةيعالا

 داو اريبد ره يداو كانه اكزاكن هرم ارتمولك نيثالثو دحاو ىلعو لوقا

 رولا ريسي نيرتموليكب يرق ايعاسلا مليي روغلا ةديعب ءاحطب وهو رجفنملا مساو

 اشافمين ره زايتجا نم قشا هزايتجاو ””هيواطمو هجيرامتب اهطَسَو يف روكّذملا
 ةببرذلا يداولا ةفض ىلاو رادحتالا ةمئاق ةقهاش هفورجو ةئيثح هتيرج نال

 لابج فس قحلا ىتح ادمص يهذت لاغدالا كنلم اهولعي ةيداعتم ضرا

 نيئالثو ةسهخ نم اون اجتزاك نيبو اهنيب ام ةفاسم نوكت لابجيهو اروبيك
 قرف درفلا مّطقنملاو رورو لدم ةعالا يف ان راك
 ةاساسلاو ٠ درودا تييلا ةريحب ىلا ةباص لامثلا بهم يف ريسن يتلا ةبالعلا
 (* ةريسبلا طش ىلا يضفت ىتح بونج ىلا لامث نم ضرالا يف بهذت

 ةميدب ماكأ يهو يكلمسلا رهن يداول يقرشلا دما يف روبيك ماك !اما
 قادمون نو ابق 1 فتي رظنملا ةليج ٍفالآو نق تاذ ةقئللا

 باتكلا اذه برط نم ينأي ام يف ًاضيا رهنلا اذهركذأس (1)
 دنع لوو مس ا وهو اوروت 8 منماب طئاركلا يف لابجلا هذه تدرو (؟)

 ةروكذملا لابجلا نا ةعقبلا كالت لامشب نوميقملا ؛كرملا لامع لوقي . دالبلا كالت ”يسانأ
 يترك اك لابج مسا اهيلع نولهالا قلطُي

 لابجلا هذه نا اهنم نيبْني ذا طخ ةطقتلا هله يوصل طئارالا يف نأ )عر

 مقاولا فال وهو ةيارش ةريحبلا نم مفاسم ىلع صنت
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 فالخ يوه رعويقرشلا اهردحنمو حلملا رحبلا حطس نع رتم ةثامتامو فلأو

 امالخ ام) يقرشلا اهرّدصم يفو ار جش رثكاواطسنا دشا ورفيب رغلاردحنملا

 تاردحتملاو ٠ لف لع رجتلا نم عو' ( ةقيمعلا راوخالاو ديداحالا نم هبف

 نوف ًايشخ ًارعو دعصتب عرقا رخص يه ةبوصتم واهم أهنيي عباتت ةيبشع هنف

 ماك الا نم لوالا ر طرسلا دعي ام ىلاو ةللسلا كلت ن ا زا سار

 هفرح ةريبد يداو ةازاوم ىلع هحفس قو اعافتراو 5 هوك طس

 رم نيعبس ءاهز رهنلا نع'هولع نوكيرو . دما ىلا ةعم ريس رهضلا حط نم

 تربلا ةريحب ىلا ىضفت ىت- بوئملا تمس ىلع ضرالا يف سهذت لابجلاو

 + لكشلا 50 مرملا ةلياق كانه اهنم ةريخالا ةبضحلا نوكتف در ودا

 ,ضايغ هتماعيفو مقانم هضعب يف طيسل نئءطم ةطقنلا كلن يف ةريحبلا ريفضو

 ةديعب قرشلا اهردصم لعراوخالا ضعبو .طنسلا رحش نم ةفتلم ةفيثك

 ٌضيضح ىلا ريصتو ةلسلسلا ةنق دنع نم أدبتيهو يوه رئاه اهرادحتا عاقلا
 عافترا نوكب فئرملا مناق راوخالا هذه دحأو ماجآو تاياغ اهلكو يداولا

 نيت هلا ًاقلزتم ةبضحلا نم ىناج راهنا دقو راتمالا نم تائم وطقسم

 ةعقبلا كلت يفو ٠ اهتميبط فالتخا ىلع ةيضرالا تاقبطلا هعاطق نم

 حطس نع اهعافترا نوكي ةيلع نكأما يف دجوت فادصاو ةيئام بساور
 ةرم تناك اههايم نا ىلع مطاق ليلد كلذ رتم ةئام يلوح يلاخلا 0

 كلاسملا نم ريثك باضمهلا كلت يفو اذه ٠ انمأيا يف اهنم د لعأ

 ةيدؤلا قيرطلا كانهو لامشلا ىلا عي كرنب اهيرتاو النقا 'هتنادعلاو

 وهو لبملا فصتنم يف ا اد او ينيبما نصح ىلا ىوطخ نم

 اكواس مشا وهو رخآ زاعو ١مح١ ةنس يف درجول ةلاحرلا هكلس يذلا زاجملا
 لاح هال فا قادوسالاو ةلئلملا يونللا قزألا يف مهر اهنا
 فونط ءاقثرا نع ةحودنم اهيف رفاسملل امو ةرعوتسملا اهتابقع ةرثكل قاش

 ش نإ
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 يف فداصو عاقلا ةديعب راوخا هييناج الك ىلع ليطتسم مانس يف ةجردتم

 ةريدتسملا اهنم سو ّؤرلا ةداح نئق بلاغلا يف اهب قدحت ةريغص تايالع هدوعص

 رجشلا ةريثك ضايغ ةلزمثملا تايالملا هدهرثكاو ةطو رخملاو ةضترفملاو ةمّلثلاو

 اريثك أهو الوط دملا نازومي هانرق اهسيت لعؤلا تاءاجج املالظ يف حربي

 راشتنالا احسفنم سشلا

 يهو ذفنلا ةق ىلا يحي ادمص تارتءوايكة تس ةفاسم دمار عطق او

 مق هيبناج الك لعوًارتم نيسخو ةئامئالم وحن ةريحبلا حطس نع ولمت مشل

 رقم نيسخو ةئامو ةثام نيب ةمقلا كانت نع اهعافترا فلتخي ةرواجملا يناورلا

 رارق نع رتم ةئاتس اهنق : ىلعأ غا انف ًاخومش لايم ادادزع ارحب كلذ يلب. امفو

 م ”اتسو افلا حا املا رحبلا 0 ء اهعافترا يا اهب وسم نوكييو يداولا

 ”يبعق دعب نع 0 درودأ تربلا ةريحب ىلمتت ةيلبقلا بعشلا ةورذ نمو

 ةلادلا اهب ةفاملا تامفترملاو ناجلطا صبت كناف ”عدب الو ميدب ماب رظنم يف

 اهارت ضانشلا ةزيفكلا طئاسلاو عقانماو عاقبلا اذكو يلامشلا ابلحاس دح ىلع

 لالخ نم اهرصبت تناو ةطيرخ يف ةموسرم اهنأاككينيع ماما ةطسبنم

 يلمس ربنيداو كإنييقي برغلا ىلا كفرط تلجأ اذاو . ةربكم تايسدع
 اروبيك ماك ١ ةمداق يف ديمصتلا يف اذه . وننكلا لابج ىصقالا هفرط ىلعو

 غلب نيتك ١ نيب سعشب 'ىدتيف ةببرغلا !هتمداق يف ريدحتلا اماو ةيقرشلا

 ًايهاذ ليوط فئطب فحي قبررطلاو رثم ةئامئامت را ىلا بناج نم ٌةعاسنا

 تاع درك كراع فيفخ مييسف داو هنع لامثلا ىلا هئح نمو عم

 الو ىصقالا هفرح يف ةمباق تينارإلا ربح نم ةلياق تاوتن هيفو طنسلا رحش

 ىتح الوزن قيضملا كلذ ةّق نم تارتموايك ة سل ريسي نا دعب رفاسما معي
 (” <آمس يداو ىلا يهتنيف ةقشلا رخآ ىلع ينأب

 رعاو . يكلعس ريم لصق يس باهسالا ضعبب يداولا اذه فصأس (1)



0 

 وريود نيضم وم امنا ماقملا اذه يف زاجيالاب هركذ بجوأ امو اذه

 اذه لوط مابي -- لوقاف درودا تببلا ةريحب نم ءزج يه يتلا ةريحبلاو
 اهدنع قرافي يتلا ةطقتلا كو و نانيرا ءاَهؤ اكزاك دنت نم قيضملا

 ةريثكميرامتب هليدم نوكي ابي رقت ارتءوليكرشع دحا ةفاسم ىلا ةريحبلا كات
 ةاذاحمىلع رعو حسفني مث نمو رثم ةثامسخ هتعس طسوتمو ةةيلع فورج نإب

 نيرتموليكو نيرتموليك نيب فاتخي هضرعو يب رغلا لامثلا تمس يف يداولا

 ع الويغتاك نم مب رقم ىلع اجيزاك نع ارتموليك نيرشعو ةسخ ىلعو فضنو

 .دنعو اروبميك هل لاقي ةيقرشلا ةاوبملا مفس نم جرخي لودجوأ ريم هيل

 ةيقرشلا هتفض ىلع اجو ام ةدإب وريود ةريحب هنم نوكي ىتح هحطبت ةطقن

 مدنع فرعي ريبن ةريحبلا هذه هي بصي ةدإبلا كلن نم مب رقم لعو

 ًابونج ضرالا يف اديعب يهذتى رك ةحيطبأش نت همتدنم دنعو اريباتاكلودحي

 ©” با ةريحبلا ىلا يرت لوادج ةعرا يقرشاا يداولا نم رجفنيو قرشل
 ريغ ليطتسم عرف ًارتمولبك نيرشع غلبت |منم ةفاسم قة زيعبلا كعأما

 يلامشلا اهفرط نم دتميوًارتموليكر شع ةعبسوا رشع ةتس هتعس مظعم مين

 ةعبس ىلا ةتس نوب نم فاتخي هتعس طسوتم لكشلا ليطتسم جياخ يب رغلا
 ىلا ةرشع نم هلوط فتلوكيو ةتعس لقت مث هدادتما ةطقن دنع تارتموليك

 . ىلعو اكنوأ جيلخي فرعي ريك ييلخ يب رغلا اهبلاج يفوآرتموليكر شع ى
 وريلاكيش ةريزحب اهادحا فرعت ناتريزج وريود قيضم لخادم نم هب رقم

 أهيف مقانمو ماجا يبرغلا ريفضلا ةماع ىلعو . اجنشكوت ةريمي ىرخلالاو
 ةلئاه ةحيطب الا هركذ مدقتملا يللامشلا جيلا امو بصقتلا تاباغو ّيدربلا تابن

 ارتمولك نب رثعو ةسخ غلبت يداولا اذه ةجرف نا

 يوكيكو واجيو ايئنكو ادنّتِك يه لوادجلا هذه )١(



 ب

 هب فحم ىتح ءاملا نرم ىنادتت ىربكلا ةاوبملا فورج نا مث '””ةريحبال

 يف كانه لحاسلا 0 ةريحبلا نع ىصاقتت وجابما رهن يلامش يف 0

 ةراملا عامصالاب صاخ اهتنراجشالا فيثكب ًاكوشحم يلامثلا هفر ا عيج

 ارعوتسم ربلا ىلاءتي ىصقالا لامشلا يفو . ليفلا تاعاجج اهراطقا يف حرش
 ذه . "” اهماكأو يروريئور لابج فونط نم ةنوكم تايالعلا نم بنص يف

 . لوادملا الخ ام ) اهلكراهنالا نم ريثك هايم وريود ةريحب ىلا فرصنيو

 ضيفي اهضعب لا ىلع ةر وك ذملا لايجلا نم انت ( ةيلامثلا ةهإلا يف تاريبنلاو

 ايكوك ام يهو ةينامت ةريحبال يبل وذملا فرطلا دح نم راهنالا نايعاف ٠ '””هادّرلاب

 وزتماو يال يميورو اميهو و ريماو وبيسو وكو كوأو ابمسيوثاو

 قرشلا يرو زنبور مّدقم نم ليست راهنالا هذه ميجو وبونام وهتو ةعرفو
 ريتا دعانرارتالاة ده اسر '''ءادرلاب اهشيفف ركوب اواوييسو و كو؟ول ام

 سلو يبرغلا اهبااج نم اهيلا طبهتق و ريود ةريحب ىلا غرفت وجتبمأو يندر
 ةدحاو ةطقن يف تسيل يروزنور لابج ةلساس نال لوطلا ديعبب أهنم دحاو.

 لبملا قياضم نم اهجورخ دعب ارناف ابرغ ةريحبلا نع دعابتلا "ةيصق اهنم
 ةرشعوا ةئامث نم رثكأب اهيلا ًةيمار هيف ليسق يذلا يداولا ةعس نوكتت ال

 يروزت هد م اهركذ م دقتملا 00 ةماع نا تلق. تارتموليك

 ةمقاولا دالبلا لصف يف نايب ا قرا لحاسلا فصو ها 00(

 تربلاو درودا تربلا يتريحي نبب امف

 ورويأأ ىلا يضفتق وروث زاتبيت ةمجا ةريحبلا هذه يلام نم أثنيو (؟)
 - (برمملا ) جلثلا بوذ ءام يهو ةهدر عج هادرلا (؟)
 كالذ تربأا ةريحب ىلا ًاميه غرتت يروور لايج نم ةيكسأملا ببصلا هايم“ ()

 0 ريحبلاو ءدرودا تربلا ةريحي ىلا يهذت مثوريود ةريحن ىلا رجفتت ةيقرشلا راهمالا نال

 ةماع هقي رط يف هيلا بلجنت يدعم رهن هل لاقي جيلخ هنم نوكي دحاو جرم الا اس 0

 تربلا ةريمب ىلا مري وهو يب رغلا يروزنور بناج ىلع يقلا رام الا
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 لامع امبيرج يف ناحمطيف اهركذ مدقتملا وجنبماو ييور ارهن اماو يقرشلا
 رم اهتالخدي مث يلامشلا اههئاج نم ةريحبلاب نافوطيف لامثلا ىلا 17

 يروزتور لابجي ةقحال ةقسانتم ماكحا نيرونلا نيب وبريو يقرشلا |هبناج

 دلثرأ نودا لبجي فورعلا ابأبل لبج وه ًالبج بونجلا ةيحان يف نوككو
 راهنالا هذه دّيسو . رتم ةثاعبسو افلا حلملا رحبلا حطس نع هعافترا غلبيو

 رهن ىثتسإ ولو درودا تيبلا ةريحب تادمم مظعا وهو وجنبما رهن اهعيمج

 رايح هع رتا ومما رار هانز كاي يول لووول

 نبرشعو ةعست وحن ىلع لابملا نم رهنلا اذه جرخمي - ايكوكام رهن ًالوا

 فيفط ىرم فافلا مايا يف وهو لامثلاب وم يف يوطخ ةدلب نع ارتموليك
 ثلاثلا يف هفرصن ناك دقو . ًارتميتنس نيممرا هروغو راتما ةثالث هضرع نوكي

 قف ًافصنو ًابمكم ارتميتنس نيمبراو ةسجخ ؛؟.س ةنس رياريف نم نيرشملاو

 هتقرافم دنعو داّورلا ليبس يف ربكأ ضراع وهف ضَيفلا نأب ا يف اماو ةيناثلا
 فلتخي هروغورتم ةئام ةعس هيفرح نيب نمل ليج قيضم يف باسني ماكألا

 وهو رادحتالا يدوم ّي وه هريفش ًارتم رشع ينثا ىلا راتما ةرشع نيب نم

 ماكألا نع ةعراف ةرعو ةنق يب رغلا هفرط ىلعو كباشتم عيفر اهبصَق ةَبصْقم

 غرفي وهو” ارتموايك ني رشع 6 داكب الف رهنلا ليسم لوط اما . ةرواجملا

 اكول جيل يب رثلا يلامثلا فرطلا نم اهصوذيف ةريحبلا ىلا

 لابجلا تيب يذلا لبسلا يف رهنلا اذه قشي - اسي" رهن ايا

 نطبتي كانهو ًالامث يوطخ قم ًارتمواك نيعبزأو دحأاو ىلع وريود ةريحبو.

 هدعدشو تيملو ولك هعتن كانه لهسلاو ٠ ماكألا كا عمق انكار

 غل دقو كيلامدلا اهنوطب يف ةرشتنم لويسلا اهتددخ يتلاراوخلالا نم ديدع

 نوكت راطقالا ميسف ديداغالا هذه ضعبو ًاميسج افلم دحاولا كولمدلا

 لزاو:سكم امعجج يقتلان ةتشا ذاتسالل درودا تريلاو ترباايتريحب ةطيرخ عجار )١(
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 نيدو هامل نك راتا اتباع لقو ادور نورتناا رو اند قواتنا هقس

 ةيرجلا ةدش نم لياسملا هذل ام اهفذاقتو اهراشتناو كيلامدلا رثانت نم كل

 زواجت ال ( فافجلا ) ضينلا نابا يف رهللا ليسم نوكيو . ضيفلا نأبا يف
 تناك يطا فرش اماوم عت قاقأ# وقوات ةدرزا كش
 رتميتخسلا راشعا هيو يعامل لريتسو ةثالئاح.س ةنس نم رياربف ؟ يف

 11 هروغو رتم ةثام ضيفلا يف هليسم مسنم قو ريغ سيل ةيناثلا ٍِق

 غابيف هلوط اماو . ةيكارتم باشعاو بصق نم لاغدالاب نوحشم وهو مرو

 5 ثالث ني 0

 وبفابعسيو رهن نعألامث تارتموايكلع رهنلا اذه دهاشي -وكوكو رهتأتلا
 ما وو فا ربفال ردا يسمو لالا روع اكل دعوا
 هقوزجو !راويقس نوناعو راسا ة سيرا ةفضورافنا ةردع ةنيع يعن هادا )

 ماكألا
5 5 8 5 5-5 5 3 . ٠. 

 هي. ةئس رياربق م يف كلذو ١ كلذ يف مروغ دع ناكو راتما ةرشع اهب اذاف

 نيت ةففيما ءازار هريدق ةيع "تنوع دقو ةيفوش قوكت ةاكهتي رع

 ةرتميتلس نيو ةثالث هتبرج طسوتمو ارتميتنس نيمسنو ةسمخ مولا
 هضيف ةروف اما . ةيناثلا يف ًارتميتنس .لرينامتو نيرتم . فرصتلاو ةيناثلا يف

 نيش اج 1 قاتم نومبلو دمتاو رف ةطققتلا از: دنع اينظيمو اهامج يا

 ضيفلا يف ةروفلا كلتنوككنا دعبيالو هبفرج ىلع ةفلختملا تامالعلا نم كلذ

 امس سوال و لا ,رهغلا يناج ىلعو اذه . ريثكب كلذ نم لعأ رخازلا

 هارجخ اما قاسلا يلاعتم اهبّصَق ةبصنقم اهتماع ًارتم نيعستو نينامث نيب فلتخ
 يدش لكأت هفورح يفو ةريثك فيفالتو جيرامت وذق لبطلا هتحرابم دعب

 تق هي هن تررح رجب نوكت حطب ' هليسمو ا هبشأ لالذ فاص ”هؤام

 2 ملا ل ذاتسالل درودا تربلاو تربلا يتريمب ةطيرخ رظنا (1)

 لزاَوُم سْكم
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 0 يقرشلا بونجلا
 ةسج ىلع ةكالا نم هجورخ دنع رهنلا اذه 6-0 وبيس رهن أعبا

 قرط تو وان نوعي واقرأ لاهو ارا رع كاسرلك"

 داو هنم نوكيف وريود يداو نع يباورلا جرفنت ةطقتلا كلت دنعو لايف

 يف باسفي رهنلاو لكشلا ةطورخم نئق ثالث نيالا هبناج ىلع ةرجفلا عستم
 وكوك ول رهن اذكو يروزنور لابجل ةيقرشلا ملاثما يف أشني وهو ةرجفلا هذه

 كات يف اقذت ىلا: راثألا ءانك ةنننلا ةناع. قو ةعدتتسم ةيرخ ةيراع نع
 ليلدب شيفا كاما يف ةرماغ لويس هيلا ترجفت امبرو 0 هيداو . ةعقبلا'

 ةرثعبتم ةرئانتم ةراحملاف هليسم ةماع يف هايملا لعف راثآ :رم هارت ام

 ضاخالا 0 هلم ادحاشم 18 يلا قنوع ادأ جب هراطلا عيج يف

 فورد ادام نرغسو ةئقو“ راع وغو نيرتم زواجت ال هبتمس

 سماملا كي هقلطنم يا ةفرصت ىصقتسا دقو هثام ىنج ىلع ةيدومم ةمئاق

 رفيقا ريف ةنالاا نايت "رع نسا نمر اذه ]يك ني قيرالاو
 طسوتمورتميتنس نيمب راو ةعست هروغو نيرتم دموي هضرع ناكو يناثلا يف

 ”ارتموليك نو رشعف هلوط اما . ةيناثلا غي رتم تيما: هيرست فا يو

 قركف كوم و تا ملا غلي ليبقو ""( ا

 بصقلا تايانب هلك ك ود 00 نيذه نيب يداولاو لوقا ٠ ادم هلل

 ىصحلاب اهضرا ةأطغم ةفاح لباسم ةدع هلا هقاس لوط 2 دما زواجتتلا

 رشع ةعبس وا رشع ةتس ربنلا لوط ل مج ذا هتطي رخ يف لزاوم أطخا دقل ()

 جلاثم نم هاتأمو برغلا نم ورب ود ةريحب يف ةباصلا راهمالا راك م هنالاملاو 00

 رامولك نيثالثو ةسجخ ىلا نيثالث هلقا هلوط نوكي اذا يروزن وُ

 وكوبمأو وكوكول رممك ر بلا اذه ناف ةلي رلغا يف أطخ ًاضيا كلذ ينو (*)
 ًارتمولك نيثالث نم رثكأ هلوط نوكي نا نم دب الو لالا فزنتسيب



 -16غ

 نيرهنلا زايتجا نع الضف راطمالا نابا يف هزايتجا لفاوقلا ىلع رذعت امبرو

 نير وك دملا

 نع ارتموليك نيس ةينامث ىلع رهثلا اذه عقي ٠ وكوبمأ رهن ًاسماخ
 اما يداولا زاتحي وريود ةحبطب ىلا ليملا باضه نم هرم يفو لاق يوطخ

 ةريح ىلا يمرتيتلا راهن الا مظعأ وهو ىربكلا يرو زنور اثم فّزاتسُف هؤام

 ثنوعب راهلوط ةفاسمو برغلا تمسيف همظعم ريسإ يل رغلا ىناملا ىلعو و

 يلاو>حلملا رحبلا حطس نع اهءافترا لابملا نم ةللسيف هنيع نال ارتموايك

 ةقيفطا لداتخ رب شفيصا ىف فاشن راجت دعو" عراك ىلا ةفيزا

 ةعس مغلبتو ةدوربلا طرغم ”لالز هؤامو ضارضرو رحص قوذ كرم ةحلاز
 افك انو ادقتاو اقع روق نوم وراك اق نطيقلا نانا ف ةارخ

 رياربف نم نيرشعلاو سماللا يف هارجم ريس ىوبملا يدوم يوه رخص
 لو هتي رج طسوتمو 006 نيينامتو ةثالث هروغ ناكف 1و0 ةتس

 ةعبس مرق فموي ناكهفرصت رادقم نا رعكلذ نمو ةيناثل يارتمعتس ردع

 ةسمخو نيرتم ردقب هضيغ هأيم ابطت هضيف هايمو ٠ تارتبيتلس ةستو راتما

 . ارتم نيرشعو ةئام نايفطلا نابا هليسم مسقم نوكيو ًارتمتنس نيعبسو
 رّصقب ال هضيف ىصقا دنع هناالا رهنلا فّرصت ريدقت تابعصتسملا نمو اذه
 .تاققد هيتأي ةرتفلا ريصق هضيف ركل ةيناثلا يف رتم ةئامئالث نع ريتك
 رس مثيلا م مايا ةعبسوا ةتس هزايتجا عنتكي دفل قع اوقف

 وهو لامشلا ىلا وكوبم أ رهن دعب اهف رهنلا اذه عقي - اهه ربت ًاسداس
 نيتسو ةئالث لع يوطخ نع وهو يب رغلا اهبناج نم وريود ةريحب ىلا رب

 .يف ةياغ امه نيفرج نيب همحضم رارقلا ديعب نئمطم ةليسم» ٌةلاهش ارتموايك“

 ا هفر 2< افش نيب م ا ةفانو 00 نيئالثو ةثأم هتعس غلبتو ةروعولا

 نتس ا ةطيارخ رظنا 0(
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 (يلامشلا ) سبالا افشلا ةفاسمو ًارتم نورشعو ةعيزا هضوح عاقو (يبونملا )
 يف روهلاو ًايدومنوكي داكيررئاه نيفرملا الكو ًارتم رشع ةتس عاقلا كلذ نع

 واتما ةرشع ردقب فرملا نع نوكت ىربكلا يو اهاني ناتبعش هليسم
 ىببلاو . ًارتم نيثالثو دحاو لع ىوصقتلا يداولا ةودع نع نوكب اهارسدو

 راتما ةثالث اهتعس ىرسيلاو فصنو راتما ةثالث اهئام روغو راتما ةمبررا اهتمس

 نيفرحلاو امهنيب ام حاربو نيتبعشلا نيب ام ةعس اماو فصنو نارتم اهروغو

 ,راجشالا ليلق املاغدا لاختي ًالوط دملا زواجملا سصقلا ةّرالتم ةفيثك ةيصقق
 قم نيرتكملاو سدادنلا يف اموادعم قوكي داك قرسلا ةيننقلا فرشتانأو

 ةيناكو ارم نينو نتازوام ملف ىف ىبميلا 0 اماو روكدملا رهشلا

 هذه .'""”ضارضرو رخص ىلع رعي فاص ربنا ءامو''”'ةيناثلا يف رتميتن لاراشعا
 راطقالا كلن يمانأ نكَل رهتلا | اذه يف ضيفل ضيفلا رادقموير قت لهسلاب سيلو

 ًاحيمص مهلوق ناك امبرو نيتبعشلا ميدا ىلعأ طق زواحيال ضيفلا نا نولوقي
 رجفنيال يداولا نا ىلع ليلد روكّذلا حاربلا يف لاغدالاو راجشالا مايق نال

 ُهنا لعرادجالا ميظع نم ىرجللا ضزال ام كلذ ىلع دزو . قافأد ليس هيلأ

 رهنلا بهذيو لوقأ . راتما ةثالثو نيرتم نيب ضيفلا مظعم لمي نا زوحي

 نيرشعو ةسخخ (نملتسأ ةطب رخ يفامىع) لوطلا ماب قرشلا تمس يف
 ىرغصلا يروزتور لابج نم أشني وه لب ةحلثب و دتسم سلو .ًارامولك

 رابثالا ةقئافناوهر .نوكتكلاب هبغلا ريك ال ةكربج يساور باضملا يلاعا يفو

 ةنيبو لايشلا "“تيدم لع اهلعواو يرتشلا اهئاج نم وزود ةريخم للا ةيئازلا

 ٠ ةصهاذ( فنا يا) بوخنش يعور رهن هب يبعا ةريحبلل يناثلا دمملا نيبو

 .نبرشعو ةس ةعرسلا طسوتمو ري ا 5 ككلح ءاملا لا روغ ناك 00(

 ةيناثلا يف ارتميتتس

14 
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 ببصلا هأيم لؤحيف ةريحبلل يلامثلا فرطلا نم براقتتيو ةبقرش ةهجو يف

 نم يداولاىلا ةقفدتم هايملا كان ريمتت كانه نمو ةريحبلاسأر لوح لامشلا ىلا

 نيب ام ةؤو ٠ ضرعتسع سيل هنكل اًواع عاش بوخنشلا اذهو يقرشلا هبناج

 1 تارتمولي) ةتس ىدمتت ال يور رينو رهثا اذه

 لايبللا نم اش ين يتاح لاو اا

 نامت يف يروزتور لابج نم يقرشلا يلامثلا فرطلا يف ايلعلا ةيالعلاب ةطيحلا

 عيفتأ نمو لترت, نصح ةيالملا هذه نمضتتو يلامثلا ضرعلا نم ةقيقدنب رشعو

 ابي رك ةروك دما ةطقتلا يف لابملا كلت عمتجمل لاقيو وجتبمأ رهني فرعتنيع

 بهذم امأ ''”رتم ةئامب راو نيفلا ةاهز حلملا رحبلا حطس نع كانه اهعافتراو

 روك دملا توكسشلا لا لادن دبع ةنكل 2 تونملا كنس فاقول

 رجفنم براق, ىتح ةيجولا هذهل ةمزالم هتبرج قبتو قرشلا بوص فرحتي

 لاق خا رث ةيفد نك قئليو بونحلا ىلا لقني, كانهو ةريحبلا يداو

 ياخ يف قرا اهتاجب يم ةريخنلا ىلا لامر ام اهالكر جو ارود رين ل
 لعوامل رز نار "7 لالا لا نب ةقيوك رع
 يعل د دق علا هع ري ترم رع دل تناك للا هةر

 اععافترا غلب ىوبملا اًيدومت نارئاه هافرج ارتم نيعبس هتعس غلبت حيرامتلا

 اهوا قف نترتي ةيلاغم لدانج كانه نونا ىربخ نوكيو ١ ارتم نيثالثو ةسخ

 ةديدع في ,واجتو أب وش "الا ة و اه تثدحا ' : اصور تس طقاسميف

 ندلشسأ ةظيرخ رخ مجار جار )١(
 نوكي هأشنم ن كلو يعود رن اهم اكن يتلا لابجلا نم أثني ارود رمت نا (؟)

 لود رق 0 هلو ةيفارثج ةقيقد نوعب ع كانه يلامثلا ضرعلاو هنع لامشلا ىلا

 تسرك

 ندلتسا ةطيرخ عجار (©)

 ( برعملا ) ةريبكلا ىصحلل سنج مسا (:(
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 رظنملا لاج يف هيأ مضعب قاروا عافترالا خاشأفنل» ع كوشحم قناكعاو
 .نتتاللا فنتكت ينلا ةيلعتسلا فورملا ةئلغ راطتألا كلع عارم 5
 هعافترا غلب اي ريثكب نيالا يناجلا ن م ىلعأف رسنالا ىئاجلا امأ نييناملا نم
 د هليسم نوكي قناخلا كلذ نم هلالسلا يفو رتم ةثام ءاملا نع

 عقانمو ماج يف حسفنب هب ارود رهن مفدنم دنعو ىتش طقاسمو لدانج هيف هلو
 رباربف نم نيرشعلاو سداسلا ف روتاوم دقتلو روغلا ةديعب راطقالا ةعستنم

 نيعسآو راتما ةعسن هروغ ىصقاو , اركي دعا لخا ةلام ةعس تناكف١ و00 ةتس

 راتما ةعب را هقلطنم رادقمو ارتمم نيعبسو ةعبس هثب رج طسوتمو ةرتميتنس

 يزتور طاقم تما ولو دراب لالز هام ٠ ةيناثلا يف ةبعكم ارتميتتس نيئالثو
 ةثالث عوج نم فاؤف ارود رمث وهو ربكألا هّدمم اما . هيلا اهيئاذي يرتال
 ف ةعشان يسم و ابيرآلب رهنو اير رمش و لابحلا ببص نم ليسن راهنا
 ل عل نينو نيي ايو ةثالث 3 يوطخ ن 0 فاتخي مَع
 حوارتت ةنعس هيلا ذويعلا هذه رجفنت يذلا يدا ولان” يعتسما نون اهنامإو
 ابلباسمو نيرشعو ةسخخو نيرشع نيب هلروهو رتم ةثامو ار نا
 طسوتمو رجشلا ضعبو غاشلا بصقلا تاباغ اهف تامقئتسم حاطب اهتماع
 آلا ىرا الف يلا ريم اماو ًارتميتنس نيعبسو ةسمخو نيرتم غاي اهضيف
 تم نيفلفو ةنيرغ هتلم شقا ىف هضازع نوكي نأ

 ؛ه..م ةئس رياربف روش نم نيرشعلاو نماشلا يف راهنالا هذه تربس )١(
 روغواهلثم يف راتما ةثالث ايري رهن ليسم تاك اهيداعم يا امتزاج .دنع كلذو
 ره ناكو ةيناثلا يف ارتميتنس نيثالثو ةينامث هتي رج طوتمو ًارتميتاس نيب راو ةعسن هلام
 ناكو فصنو نب م يف ارةميقس نيعبسو ةسخخو نبرتم غلب هلبسم نكأو ًافاج ايرالب
 ارتميتلس نيثالث هلام روغو ا نيرتم يف راتما ةعبرا هعاق ةعس نسم اربع
 يره يف فرصتلا عومج غأبو ةرتميتس نيسهتو ًادحاو غلي 5 طسوتم نكلو طقف
 ةيناثلا يف رتميتتسلا راشعا ةعبراو ًارقسيتنس نيعب راو ةعسشو ًابكم فاو يدسأ



 -ا|ءمد

 اهرفواو وريود ةريحب ىلا ةيمارلا راهنالا ةرخآ وه  وجنبمأ ربن اتماث

 رابنالا نم يا رادقم ءاملا نم هيف قلطاي ام رادقم 00 اعرو املاددم

 نذل اه هلو ةباثع موضعي هدع دقلو درودا تريلا هربت ىلا ةباصلا

 زواجيف هدم اهيفرثكي نيياحا هل نا مث ٠ يش ُهِ ةحصلا نم سيل كلذ

 لاوزا معلا رمش ثمللا لياق كلذ ةكل قىلفف ره ف أم رادقم ةرادقم

 اذه ٠ يلمس نم فرصت' طسوتع هبسل ريغ ٍِق يونسلا هقرصت طسوتمو

 يردلا بوحلا ىلا اب زك لات نم تعفي بونملا نون ةيسمان ا ةعنبتلو
 0 هلاث دك يحلل لا

 وروروشف ا ةدلب نم ٍةب رقم ىلع لامثلا نم هانأم رخالاو لتّرب نصح نع
 ٠ بونملا نم باصلا ُكمملا نيدمملا نيده ةدمسو يعفو هبا

 مسق زكر م لئرب نصح ءازاب ارام قرشا ىلا هجتي ىلعالا هليسم يف رهنلاو لوقا نيم و ا 7 000
 يلامشلا هلض هيلا باجل ةطقنلا كلت نمريصق ىدم لع كاتهو .٠ نر

 تابضه هاحانج ةرجفلا مساو يوه داو يف يرحي هبصم ىتح كلذ ءراو امفو
 كاتمزلي و هتمس ىلع البقم فرحي هجرخم نم ًارتموليك نيس وحن ىلعو ٌةيلع
 برغلا ىلا اوت اياقتم فطمني كانهو ارتموابك نوعي را اهردق ةفاسم يف ةهجولا
 0 قاد رات ل ةطش يثوريود ةريح ىلا يغشيو

 أشانبا هو لوادج ةثالث امئايعا ةديدع ىرخأ تادمع يبوجلا د ”دمال 100

 هعافترا مئاق رخص هافرجو راتما ةثالث هعاق ةمسف اشاغبا لودج امأ . ةنولمو اريتكتو

 نيتس ناكف 19. ةنس سرام لوا يف هيف هايملا روغ ريس دقلو فصنو دحاو رثم

 اريتكت لودج امأو . ةيناثلا يف بكم ًارتميتنس نيعستو ةعست هقاطنم رادقمو ًارتميتتس .
 . ًامجح هركذ مدقتلا اثاغيا لودج نود وهو فائجلا روظ يف رهشلا كلذ يف ناكف

 لوأ يف ةقلطنم ناكو دحاو رثم هفرج ةييوهو راثمأ ةثالث هعاق ةعسف هنوام لودج امأو
 ةيناثلا يف ًامكم ًارتميتتس نيثالثو ةثالث ةنسلا كلت نم سرام

 ارتموليكس شع ةعب راو ةلام ةلامش يوطخ ةدلب نع لتر, نصح نوكي (؟)



 ا

 3 تارا دعو هنا ةرستلا لا امرشا ةعوب دع وم كانه ةفاستا

 نم ةبلحتلا ينَألا هايم هيف فرصنتو ىرخص راهنا ةدع هيلا باجيو اذه

 لابج نيب ايف تاباغو تاجرح زاتجي ةببونملا هتفاسم يفو ضزالا حيسف

 يف ةياصلا راهنالا نيب ليصافلا ثيغلا طقسم مانس يهو ةيقرشلا ةيالعلاو ابابول'
 يلامثلا هليسم اما "””ايروتكف ةريحب ىلا ةيمارلا راهنالاو درودا تربلا ةريحي

 سبل ىاملا مايا يف هارب عاطقق كلذ عمو ريثكلا نم رثكأ هضرا رادحتاف

 ةسخ هتمس كيلامدلاب نوحشم ىَرجم يف لرب نصح دنع باسفي وهوريبكب

 كلت يف هضيف رووجو هيلع ةيدومع ةفورجو ًارتميتنس نوتسو نارتم هروغوراتما
 روع نوم اسس الل رانمأ ةثالثردقب ءالا بوسنم لضفي ةطقتنلا

 نيتك كرف سداملا لروما وود تاوقس معو ناكما ةنيأ

 نيتسو ةعبراو نيرتم ردقب ةفرصت يا ةقلطنم ناكف 40١:ةنس نم سرام
 ةمبرآو ةثاف ضيفلا نارا يف كانغ هتعساما + ” ةناثلا يف ًابكم ارتميتتس
 ناار اذا اب رم لق نود او هلعاو فايع ةماطت قفار ار دراقم

 ةئام قلطنملا ناك ةيئاثلا يف نارتم .ةحاسملا كلنت ةماع يف ةعرسلا طسوتم
 صتخت رابسالا هذه تا امبو اذه . ةيناثلا يف ًاسكم ارتم نينامتو نينثاو
 ةريثك تادمم هيلا ىلجتت ةريحبلاو لث'رب نصح ني اهف وهوىلعألا وليسمب
 ةريحبلا يف هبصم دنع هضيف مرج نوكي نا نم ورغ الف رادقملا رفاو اضمب

 هركَّذ مدقتملا مرهلا فاعضا ةثالث

 نملتسأ ةطي رخ يف درو ام عجار 1(

 يف باسنيوربود ةريحب نم هبارتقا دنع ربنلا اذه نا د'رجول ةمالعلا لاق (؟)

 ًافئلم ًارجش ةضيفتسم ًارتم نيسسو نيتثام اهروغ نوكي ةاوهم هايناج قناه

 لستر ارتيقس نيلاع ةقيعو راخأ ةسخن قش أملا ةحشم ةطدط قئاكو مز

 ْ ةيناثا يف ارتميتنس نينامئو ةينامث هتب رج
 ةديدش ةعرسلا نوكت ال كلذلو حاضحض قيقر طياسبلا يف هام (4)
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 ةفص نيبا نأ نم يل دب ال درودا تربلا ةريحب ىلع مالكلا ماتخ لبقو اذه
 لياقلا نم لقا اهنع تامولعملا نال نكمملا زاحيالاب كلذو اهيلا ةباصلا راهنالا
 ىلإ لوقاف

 وروشن اهو ناريبك نارهن يبونملا اهئاج نم ةريحبلا لخدي - ربوا
 نيب فاتخت هتمس نا نملتسا لاق يمبشتو جياخ نم اهجلي اذهو ودنوُرو
 وروشنر رهتكوهو عافدنالا ديدش هارجيو دحاو رتم هروغو راتما ةتسو ةسخ
 يتفطنم نيب ةلصافلا ةرجفملا لابلل يلامثلا فرطلا نم ةببصتملا هايم قلتي
 رابتعاب ) در ودا تربلا ةريمب ىلا ةيمارلا راهنالا ةدمعو اكينجنطو نينربلالا رأهنا

 هتفاسم يف فرعي وروشنر رهن (وريود ةحيطب نع ةلصفنم ةريحبلا هذه

 .قرتخي وهو اّصوخ مطقن.ال عاقلا ديدب مخض سون 4:1 ليق وكيك رهنب ةببونملا
 ضرملا نم ةقيقد نيرشعو سمخو ةدحاو ةجرد يف هأدبم رجشلا ةفتام ةباق
 نيتس زهانت هتمس نا لاقو 1451 ةئس وياميف نملتسا ةلاحرلا ”هربع يب ونملا
 كره هضيف نابا يف نوكي نا ةدبالو ' 'ةديدش هني رجو دحاو رتم هروغو ارت
 'هؤأم ميظع رون اهنا لاق مهد ةنس ءاتش يف هيلع لبقأ روم لاعبا ناف انك
 رتسه سو دنع زيمأتلا ره رم نور رح مص هترودكب وشن دك

 لوهسلا يف حاسي هريس رخآوأ يفر ' لباس رفارف يف لامثلا ىلا ذخأيو
 ةقيقد نير شعو عيرا دنع ةريحبلا كات ىلا يري مث ةريحبلا لبق ةعقاولا ةيمجالا

 يبونملا ضرعلا نم

 راهنالا نم ركذي ال ام ّآلا يل رغلا اهنناج نم ةريحبلا لخدي ال - أيناث

 ةريب دو اشاغمين يرهت ىوس رقدمم راهماب 150* ةلحر يف رع م ١)
 وروُشتر ره نع مظعأ وجنبمأ ر رم نا (؟
 (نيلرب) «ايقي رفأ طساوأ يف اشاب نيمأ عمد هن اونعيفا ز|خالا باتكلايف دروامعجار (©
 « رمقلا لابج » هناونع يزيلكتالا باتكلا مجار (8
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 * كتف لص ندير الولع ةماق يف ودطكو لابج هنا اهريفش قو
 هطقاسمو ثيفلا عجاضم نم وبلا ةبصنملا راطمالا هأيم هتمعفا امالا ةعقبلا

 ةريصق ليبقلا اذه نم يتلا لياسملا نكلو لابجلا كلتل يقرشلا ىناملا ىلع

 رابنالا تاسع نى اتيدعاو لوس ال راعألا يدع عدلا

 ةيمهالا نم ءيش هل رهن يقرشلا اههناج نم ةريحبلا لخديال  ائاث

 بيرق رديق ىلع نوكتق ةريحبلا محازت بناملا كلذ ىلع ةاوبملا لابج ناف
 يف آلا ) تارتموليكةتسو ةسجخ نيب اهتعس فاتخم امهنيب ينلا ةلهسلاف اهنم

 ريغ املوادجو ٍبَبَصلا هايم لياسم توكت اذا ( يقرشلا يلامثلا فرطلا

 ا ” رابنالا باج يف ركذت الف ””ةديدم

 لاقيو وجئوم زبن يقرشلا يب ونملا |هبناج نم ةريحبلا ىلا يجري  أعيار
 نين قو هيوم هازدمملا ان ميحلا لدفس هومر يتم ديا
 ةعقبلا كلت روع ةيفرشلا يباورلا نم ةينألا ببصلا هايم هيلا بلحت

 اذاف هش رهن جرم ىلا رهنلا كلذ بصم نم ةريحبلا قرتخي رايت نا

 ىلا اوت رادتلا ةيرج ىرج حارسلا هل قلطأو بصملا كلذ يف براق ثعبب

 هنا ليق رهنلا اذه نع 0 تامواعملا هام لياقو اذه . جرخملا كلذ

 ( فافحلا )ظيقلا مايا يف ادج ليلق ءاموكل امهم ارث نامزألا راق ناك

 ا ةسجخ زواجي ال وبف ريثكلاب سياف هلوط اماو

 اشامي اهو تار يلامثلا اهفرط نم ةريحبلا ىلا يضفي - اسمان

 ةيلاصاصلا ءارحصلا نازاتحي امهو ةببونملا يروزنور لابج اهأشنم ا ١

 باضهيقرش عفت ةطقن دنع اهيفنابص» مث ةريحبلا يلامثىلا ةعقاولا ىربكلا

 راجع ةعبرأ بون ني ادي مقا هذه و كير خوخ نسا ف 0(

 ةينامثوأ ةعبس ىلع فيي“ ام اهم سل ع نكلو يوجشوو ولوبمو دو ايسكو اراوتا يهو

 : 0 تارتمولك
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 ةريقع ىدحا لائعلا ضررا تينت ةجرغ "نادت نيرهتا ةدحمواروبك

 ةريحبلا يف مامرم ةطقن اماو ير ني ةسمح ءاهز ٌةتفاسمو ةقيقد

 يبرغلا بناملا ىلا ةبقءلا فرط يف يوطخخ نم تارتموايك ةسخ وحن ىلمف

 بتروكت ينييمآ ىلا يوطخ نم ةيدؤلا قي رطلاربعم دنعو يوطخ جيالت
 نيرتم اهعافترا غلي نيعاق نيرعو نيفرج نيب هليسمو راتما ةينامث ُةتعس

 نم تاطسنم هييناج ىلعو تافطعنمو جيررامت يف ريس وهو ارتميتاس نينامثو

 هْضيف يف رهثلا هايم اهردت بصقلا تاباغب ةصاغ ةمسلا ةديعب ضرالا
 . تو راعال هم ةديسلا اذننلا قوق ةديدهات د ا لا فق

 ٠ بيراخت اهيف اثدحم ةيلاصاصلا ءارحصلا كلت قشي وهو "لامر هليسم يفو
 بساور موكرم هلكو تارتءوليك ةتسو ةسم كيب اتم يداولا 0

 يفو . يب رذلا بونجلا وا بونجلا ىلا ةبهذمو عورزلاب ةراملا ريثكو هو ةيديج
 يوأ, بصقلا ةفيثك مقانم زاتجي ةريحبلا يف هامرم لبق هليسم نم ةفاسم
 رفاص هوا . اهراوج ينيذلا زوملا رحش يف ثيعن هو ةليفلا اهفاوجا ىلا

 كلذو ...١ ةنس رياربف نم رشع سداسلا مويلا يف هانربس دفلو . جلل لالز

 اف ينييما ىلا يوطخ نم ةبهاذلا قيرطلا اهزاتجت ينلا ةضاخلا قوف
 هتعرس طسوتمو م1 هروُع ناو ادتمعاو رتم كانه هثام ةعس

 نيمسنو راتما هيا رعت قطف ةنانلا ناس نيون
 55 0 نبرشعو ةسمو ةثام هضيف عاطق ةحاسمو ةيناثلا يف ارتميتنس

 ةيناثلا يف ًابعكم ارت» نوسمخو ناتئام هادم مظمم يف هقلطنم ةلقأو

 وهو هارخيف يف هيزادبو ةتماسي داي ةنكل اشاغعن رمنودف ةريبد رهن امأ

 يناثممب 0 دالبلا كلت ممأ دنع ًاضيأ فرعيو ا

 رشع دحاو نيتبام وحن ضيفلا نابايف ةحسفنم يا ءالا حطس ضرع نأ (؟)
 ةراميتلس نوثالثو راتما ةثالث 4 هفصتنم يف هروغو رقم
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 هر وبيك يثاور نوكتو يوطخ يب رغ تارتموليك ة رشع ىلع ءارحصلا قشي

 "زر يثالا * زوات ال يهف ةلاو طب ثسسل هتيرح ةفاسمو ةسب رْغعْلا هيداو ةفش

 قلاع مارلي ده سن وفلل ده قامو ينك“

 يف هيرج .تايرخا يفو تارتم وليك ةثالثو نيرتموليك نبي |هتعس طسوتم

 .يفو . قاسلا ديدملا بصقلا فتلك ةصاغ مقانم ىلا رحبتسي هلوط فصن 0
 ةّشه ميدألا فخر هارجع نوكيو ةبفاعتم والعب رهنلا ريسي يداولا كلذ
 ًايخرتسم ًالافط ةعاق نوكي ةنم عضاوم ينو ''لاقتنالاو ريغتل مئادادي رش

 .يهام ليلفو ةبصحم عاقلا كلذ نوكي هارجع بلاغ ينو هروبع ذمتي ىتح
 ةديس ناردغلا نم ديدع ددع هبفو 2 هزايتجا ريب يتلا مقاوملا

 .ضب كيو رادحتالا ديدشف ةفرج اماو شحولا رقب تالا يه روثلا
 ماو راتما ةثالث ءاهز ءاملا مطس نع فرجلا كلذ عافترا ن وك 5 عضاوملا

 ةعبس ىلع ةضاخلا دنع هروخو راتما ةعبس ةطسوتمف ضيفلا نابا هئام حسفنم

 دعبا هروغ ةماعن كلو ارتءيتنس نوعبسو ةسجخ هيصم نع تارتموليكةينامثوا
 ددسو ا اءابقا ةعبطالا تدازإ ةرتحلا ارم نادت لك نفك كلذ: نم

 ةئس رباريف نم رشع عياسلا يف ةضاخلا دنع رهنلا ربس دفتلو اذه .“"' اهكوأس

 م اك يم رق و راتما ةثالث نع هقلطنم فشكتأف ١ ىو

 يداو يف هأيملا ةغابت يذلا دلل نييعت بعصتسملا يرمو ٠ 0 ةيناثلا

 .فانجلا اهكردا دقو يراجلا نم ًاريثك دئارلا دهاشي عاقصالا كات يف )١(

 لبق نم رهنلا اهكلسن يتلا يراجلا يهو
 اكد ةقرافت ال وراوج يف اهلاحر طخ وأ رهنلا اذه زاتجا دئار لك (؟١)

 ةتعسل هلق ًاراهنو دلل عسلي 0 ديدش 0 دوسأ د كا ضوعبأ

 طسوتمو.ًاراميتتس نيعبسو ةسمح ”هروغو راثما ةعبس رقئليح ةتعس تناك 3

 ةيناثلا يف ًارتميتنس نيتس هتعرمم
١ 
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 نا ىلع لدت هيتفذ ىلع ةءوسوملا ملاعملا نا ىلع - نامزا يف رهنلا اذه

 لي نيعيسو ةسمخو رثم ردقب هضيغ ىصقا نع نع عقترت هيف ليسلا هأيم

 ماجألا مدا يف و حسفنتف يداولا معفت هايملا كلت نا يف برر ال نكل

 ار اهات رسما ورك ل دتاع عع دكا كذوو هيدناج الكلع 1

 هضيف ماج يف ىتح ٌةفصن زواجي ال 3
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  0ا سماقلا لصفلا

 تربلاو درودا تربلا يريح نيب ام ضرا يف لوقلا ةلمج

 درويثوأو وروط يميلقا يف

 بونملا نم بهذت نيتريحبلا كلت نيب اكواس اهرثكاو قرطلا لهسأ
 لابجل ةيقرشلا باضملا ءازاب اهنم ريبكح مسق نيو هتمس ىلع لامثلا ىلا

 يداو ءاضف المتو جراثلا اهسسوؤر وسكك قهاوش لابج يهو يروزتور

 رطشتت درؤذا تزبلا ني نع لايفلا ىلا ارتمراك ننس قدم فو ةرحنلا

 نيفاتخ ني رطشد ةرجحفملا كلت ٠ ةريح ىلا ةيدؤملا ىيرطلا ناي, ادبا نالبقو

 لينلا راردتسا غلبم يف يف نأشلا ن م لابخلا هذهل امىلا ريشا نا يل قوري تببلا

 لوقأف هايل نم“ :

 يف همهاتيو يروزتور لابج نع برغلا ىلا عقب ب يلمس ريغ يداو نارلعا

 وننكلاو ل لينلا يربن نيب لصاوف كانه يب رهو وجنأكاو لابج ىوصقلا هتودع

 عاطقنا ال لصاوتم هناف نيبناملا براقتم ُهنم مقاوم يف ناك ناو يداولاو

 حارب يرو تور لابج يق يقرش ىلا ةر جفلا ع نم ناكام اماو نيتحيطبلا نيب هيف

 ةعطللا وب ادار روك تاساناق ناك ةطوشن أب هبشأ راطقالا حب ديسف

 رطس ىصقالا حاربلا كلذ مو امي راطقالا كلب قي كناكولا ّى 0

 عساولا ميلا كلذ نم ّقبي لو ٠ ةيقرشلا ىربكلا ةاورملا ىلا ريشي باضحلا نم
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 وريودو درودا تربلا ينريحب ىوس حاببلا كلذ ىئسي ناك يذلا ءاجرالا
 ىلع باضملا كلت فر وريود ةريحب يلامش ىلاو . امهننب لصاولا قيضللاو
 لابجل يلامثلا فرطلا نم ًاكرش ةدسملا ةيالملا يف مغدنت مث برغلا تمس
 ةهجتم رمتسنف ةرجفملا اماو ٠ عاطقنالا ماه ايد نوك كلذتا فوتو
 اهتعس قيضت اهنم ديدم ىّدم يف يو يلمس يداو تمس ىلع لامثلا ىلا

 ىلا دومت محازتلا كلذ ٠ ضمادعا اهبف يروزتور لابج محازتب

 يفو ترإلا ةريحب هيف يتلا يداولا وهو مسأو رداو أهنم نوكيف ًاضيرء اهحاسفلا
 اهانركذ ىنلا ةيالعلا تابقع يقرشلا اهم نوكي اهلوط نم ةفآسملا هذه

 تاردحتم 3 ةبصنملا ليسلا هايم ةماع نا كلذ لك نم ضاختسيف

 نيتريحبلا ىلا يضفت نا ًامتح مزلي للاثملا نم ةبلحتلا هايملاو يرو زنور لابج

 يراجماف هّدمو لينلا دادما لماوعن م اذا نوكتف ةيلامشلاو ةببونجلا نيتريبكلا
 هزج يه يتلاوربود ةريحب ىلا ابلك يرت ةيقرشلا تا ودالا نم اهبلا ةبلجنملا
 ىارتتو ةيبرغلا تاروداللا نم اههيص هايم قلتت يتلا يراجلاو تربلا ةريحب نم

 ”هتنييت ام ةصالخ نأ, اهفو . تيربلا ةريبحب ىلا اهب يري وهو ات يلمس ره ىلا
 اهاعوتي يتلا قيررطلا ةاذاحم ىلع ةرجفللا ينافحب ةقاولا راطقالا نايك

 مختتلا امأ . تربلا ةريحجب ىلا درودا تلا ةريحب نم روبعلا بلط ول امف دئارلا

 يوطخ ةدلب نع تارتموايكلا ضعب ليف و روطو يلواكلا يمسق نيب لصافلا
 . "0و روزل تربل ةريحبل قرتعلا يلاجنلا قراتلا يف قوات ميباخ لع الات
 ةريحبلا نم بهذي ضرالا مد ىَر ٌالامث ريسلا يف دئارلا عرش اذا ١ لوقأ

 ةتئيط ”مساو اسود ةدضاتتما" سرد امل ةنم نيتقبط يف جردتلابك 1

 ةفلتخم نامزا يف ةريحبلا 'ىطاش تاعافترا نيعن ةحضاو تامالع اهملع ةيريج

 « درردا تريلا ةريمب ٠ باتكلا اذه نم عبارلا وتلا حار 50

 ( برعملا ) ةجرد عمج (؟)
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 مويا أهنم ريثكب لبعأ نامزالا كلت يف تناكابهأيم نا ع لدي يذلا ءينلأ

 جيلخلاو رتم ةئام ءاهز يللاملا ةريحبلا ءام حطس نع اهعافترا ايلعلا ةجردلاو.

 تارتموليكه ثالث ةفاسملامشلا تمسي بهذي هرمغت : ةريحبلا كلن تا :اك يذلا.

 دادتما لا كانه قملاب س امو اهعافترا لع ضرالا قت م نمو يوطخ نع

 لص ّئىح ةتماسم وريود يداو رع قرشلا لاو .ةيبونج !ايروزتور فونط

 يداولاو . ةطقنلا كلت نع تمر رع ةعيس كَ ىلع يهو انرق كافي

 ِق بهذت ناثو باور ةنم عقاوملا صعب ف ِق تبلت رارقلا ي يوكمسم هيلاق

 ديعص وبي الامث يوطخ نم تارتموايك ةينا ىلعو . بوذجلاو لاهثلا تمس.
 2 يس و ةنالطملا نم فيصر نم ًاشنيف يداولا مخاتملا ضرالا
 قرش 0 فوث :طلا ٠ نم ففص با كلذ نع ثدحيف روك ذا جردتلإ

 ةروكذلا فونطلا نا ملعأو وريوذد يداو ىلا ةباص يد طخ 9 برغي

 ا اناغا 2 در را 00 ةيداعتم ضرا 5 دئارلاب بهذ

 اسم لافط اهعدا اماجأو ٍتاعَشب نمضي ضيطخح نإاعقتر م م لكني امو

 فار ما 2 امانا ًايهيشه سم هيف كولسلا عيبصأ ثعيغلا لإ و ”ةياصأ اذا نوللا دوسأ"

 ةرواحملا يباورلا يفو هيف ىر.و رتم نوسو ةّئاف يداولا نطب ١ نع ردا

 بوئحلا ف ىلا ةهوفلا فرعتو راملا لابج تاهو قرناك ةرينك ققرخ

 رارقو رثم ةئامنامت راهم اهرطق لكشلا ةريدتسم يهو وردتيك ةهوفب ىصقالا

 دنا وفرع ةهرذاب رغ ابكازو اب ولاو رس يعيق ماوهو زك هئان اقوول

 هيك ارواب او! ةعتلا هلق ةراز هن رس قولا نيو: ىراقاو اد اهلق
 نم ةدع غاب ةياوهم ةزخأ رحص ةماوق راه فرح يبرغلا اهناج ىلع ةهوثلا

 9 .ةذافاهنم تراها دق ٌنانق هب وئجو فرملا اذه نعلامشلاىلاو راتمالا نم

 0 ” ينم ارز اهاتدم و تاريغ ايضاس تاعرتلا هده عيرتك 6

 ( بترمملا ) ءيش لكن م ةعطقلا (؟)



 ب
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 . ةئقلا بناج يف طوبه رع تشان ناك ابر روذلا ديعب ًارئا اهف تثدحأأ

 يف اتناك ناتو روكّذملا جيّردملا يف لامشلا تمس ىلعنيرتموليكب كلذ دعب و

 دلصلا رجحلا نم مئاق باجح اهضمب نع امهمصقيو نيتيناكرب نيتهوف مدقلاا

 ةثامبسو ةئاتس نيب ”هرطق بواقم طورخف اهلكش اما اهتينثل ًاريفش نوكي

 ناك اهرو نيدعتلا اديك مادا ا نسل ةقانو ةلاحء ني ةعقو زا

 لف يه ةحام ةريحب اهادحا فوج يفو يدوم اهنم عضاوم يف ريدحتلا

 يو فورملا يلاعا نم اهبارسا ديدع ىلع فرشي ءابظلا فوئصو لاعوألا

 بيهر رظنم ةحيطبلا هذه رظنمو ٠ حلما نرم اهثماش ميدا ةسبل ام قعلت

 سفنلا ةنع شحوتسلا

 عاطقلا نوكيف ةفاسملا ضعب 5 ىداّتي ةريحبلا يلامث ىلاو اذه

 عفترت يجو رتم فلاو ةئاعامث ني اهتنس فلات ةطيسإ ةيالع ماملا يضرعلا

 ردم ىلع يدوع ىوهم يف يهتاتو ارم نيسمحخو ةلام ردقب يداولا نع

 ةبقعلا ىلا يضفي ىتح قرشلا تمس يف يداولا حسفنب نمو كبك نق

 رميف ىلعالا جردملا ماعم سمطن رشع نماثلا رتموايكلا دنعو . ىوصقتلا

 ُق يف ةيزحبلا هده مثار . ىندالا جردلا يف وِجْنريكي ةهاوذ ةريميب دئارلا

 ةئامثالثو اهلا اهرطق خلبيو ًاريدتسم ابلكش نوكي نا برقيو يباورا ضيطح

 ءاملا سرفل ”صاقم يهو ٍبوُررَش ريغ وهو ةحولملا ىلا عزتب اهؤام رتم

 رتم نم رثكحاب اهتروف مظعم يف !مبوسنم نوكيلالو ار ودح لام اهلحاسو
 لك نم اهب فيطت عقانم نكلو بصقلا تاباغ نم ءيث اهتارواجم يف سيلو.

 ىلاو عاملا نم هأيملا هرمغت ام غلبم ىلع لدت رتم نيمبرا ءاهز اهتمس تاهملا

 ىلا لابملا يناور نم دتمت لاغدالاب ةحدزم ةحبسف ةريصق ةيالع لامثلا'

 نع طقف نبرتموايك ىلع ةطقنلا كلت يف ةحيطبلا هذه نوكتو ورود مئاقب

 امعباوزو اهريصاعأ ةرثكب ةروهشم وجنريكيك ةريحب نا مث . ةيبرغلا لابجلا»
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 ةرواجما لابجلا ن ءاها عت عت يف اس عو ٠ لابج ةريحبلا هذه ةلابقو

 املا ةجافم ةسرضم قفالا تمس يف 1 يمهو "””ءامسلا ف ولع بهذ

 "اوم راتلا ل ابق دجو قالا سيح لوغ تا رقف اهلا اهاعلأ

 كلن نم تارتموليك ةدع ةيلامثلا ةهجولا يف اكس خوي: نطلا مزلتو -" 0

 ًاروطوديدم ليم يف ةراتيداولا ىلا ردت ينلا باضهل او يناورلل 01 ةعقبلا

 وا تاجردملا هذهيقاره ىلعو ءاه ركذ مدقل يب جا تاجردملاب ة ةمبش تاجردم يف

 نع اهعافترا فاتخيرتامفترم يف 1 ةيالا تقر رلا نم م الل ام اهفايرأ

 يوظف ند اموال ني شاعر دعا لكوتوتم ةلانج قالا يداولا نطب

 مفرط سأر ىلع رظنلا نسح قيضم يف باسني رهن وهو ايكوكام رهن كانه

 ةفتلم ةباغ هاشنت نّرَح رهنلا اذه ءارو ايف ضرالاو ٠ "”ةقهاش ةببار يبرثلا

 اهفو ٠ وريود ةريحب لحاس ىلا يضفت ىتح يداولا يف دتمت اهتريثكر اجشالا

 ليست عساو روخ نيعب راو مساتلا رتموايكلاو نيمب رالاو دحاولا رتموايكلا نيب

 نارينلاو "'"باشملا نم: وللا ةنفاو زكر ولو امري ون اهو نيرو ةايم ايلا

 نعل هلع اج ان قو تارسوا# نع ردح علل عا عمل هع
 ىلع لدي كلذ ءرارصلاو كيلامدلا ةريثك اهضرالياسملا ةفاج ديداخالاو راوخالا

 ريم نع تارتموايكلا ضعب لجو . اهنابإ يف لويسلا اهرمغت ضرالا كلت نا

 وهو ةطورذ باور نهالا هيناج لع شت ًاعاسنا رثكأ رخا روخألامث وكوكوأ

 طفلا ا نمو ماثلا توذ م بلحتم هل وون وهو وبس ع فم

 مهضعب 0 6 يروزنور اع ارم ةفئاط يه لابجلا هذه : )١(

 ا مسالا اذهب ةامسملا وريو مدري يايا مست ابمريوُر

 ندع لايجلا هذه يف او صحأ دق 6

 .لصفيف يروزنور لابج يباور نم ةجراكخلا راهنالا رئاسو رهناا اذه و 0
 درودا تريلا ةريح

 جياثلا ءام نا ةَهْدَرلاب رولعا اذه ضيفي (8)
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 يهو اوت يباورلا هيلع موقت ءاوتسالا يف ةياغ يداولا وكم لايثلا تي ىلع

 وكوبم أ رهنب قحلي ىتحهءاوتسا يداولامزايو فونط وأ تاجردم نم واخ
 ىتح طيسبا ميدأ ًاقأش نيسجلاو نماثلا رتموليكلا دنع لابجلا نم جيراملا

 يب رغلا اهفرط نم ةريحبلاى لا ةباصلا راهنالا ةدمع وهو و ريود ةريحن يف صوغب,

 رظنمو وكوكولو وبيسا رهن هلبق نم ثعبلا كير وزتور اثم نم ثعبلي

 دنع رظنلا دم ىلع ةنمو ٠ عدبأو رظنم ةنم لما سيل وكوبما يداو ٍٍق ةعيبطلا

 اذان نقلا هاوبقم رع اش انو هوقو لام ناق نيملا رصبت ءافصلا

 ضيقح ثدزاماتك تايؤدنلا كير :لايقلا يردم» روت و تعانت

 رهنلاو ٠ امه رهن كانهو نيتسلاو ثلاثلا رتمول.كحلا ىلا اهتمزالف لواتلا.

 اهانركذ يتلا راهنالا نم هريغكوهو راطقالا ييسف رارقلا قيم داو يف يرجي

 لامشلاو برغلا نم اهب يحن ةظلغو ةنوشخ دلل زوم هترظنم ًاقرشم رك

 أبيناج ىلاو ءامسلا يف تاحعاط َتامّتسم اهنم تبفت ةميفر ةئعاش لابج يبرنلا

 يلامث ىلاو وريوديداونع اه دوز وارتم نيسمنو ةثام اهعافترا نوكي ةيالع

 وا باعشلا نم رطس كانه دهاشيو ريدحتلا ةداح لابملا ريصن ةعقبلا كلت

 اهنم فنط لكن يو اهتحت يذلا طيسبلا ىلا تابصنم اهنم تاززاب فونطلا»
 لسجيت مئاقنو ماجا راطمالا مايا يف نوكت ةفيثكة فتلم لاغدا تبانم رخآو.

 انخلب ارتموليكح نيتسو ةتسل يوطخ ةحرابم دعب و.ًابمصتسم رثئمويريسلا
 .تمس ىلع ةدودعم تارتءوايكب كلذ دعبو وريود ةريحبل يللامثلا فرطلا

 هنكل و إدبم يف عاقترالا ليلق بونج "لامث ضرالا يف بهذي لبج لامثلا
 'لظيو رجشلا ةفلتملا لاغدالاو تاباغلا ةمطت يللاوتلا لع ًاقيشف ًاقيش ىلاعتي

 حيسفل ةملاتلا ةيالملا تماسي ىتح ةروصلا هذه لع هيلاعت يف ديازتي

 عطقتي ةطقنلا هذه يفو . يلامشلا وفرط نم ركَذ مدقتلا يطوشنألا ضرالا

 .. وو عيماج ابطيسل نم نكآما يف موقت ةيالعربلا نوكيف يقرشلا يداولا٠



 دا

 .بهذت نيتسلاو عباسلا رتموليكلا دنعو ."' ضعب نع ّنهضعب تالزاعتم

 هينيعت قو ناش ايكراس هنتازرز ك5 فرو زكا تاك لآ ادم قنا

 كلن يف وهو يعود رغم عطق نيتسلاو عساتلا رتموايكلا دلعو باوصتو

 ةيخ عار قا كو طق وي روس هك ياو ومع ةلقللا

 رهنلا زايتجا ناكو لوقا ٠ يدودعلا نم برقي رئاه هريفشو ارتم نوثالثو
 يش ىف هنت قيرطلا نوكت مث نمو .'''ةيوعصلا طرفم نيلاجلا ىلع

 عنا قع ديور نادت قي رطلا أ يهو لاغدالا اهولعت باضه نيب

 رجشال ءادرهلكشلا ةريدتسف تابضمللا كلن مق اماو ةيلاربلا تابضحلا ىلعأب

 طور لكش لع ةدرف ةبضه قرشلا ىلاو ٠ بشعلاب ةاطغم اهنكل اهف

 امل ةرواجملا باضحلا ةيقب زوم اروتايك ةبضب راطقالا كلت ممأ دنع فرعت
 عافترا وكي يركسملا اياسيك كرم نينامثاو عبارلا نراك نعوم اعاقوا

 .للع يقارلا فرشي هنمو رثم ةئامسخو فلا ردقب حملا رحبلا مطس نع هيدا

 يف فقرشلا تمس ىلع ضرالا يف ةبهاذ اهاريف ىرغصلا باضملا راس

 تاعفترملا نم اهيف سيلو رحشلا .:رم ةلطاع ءارهج رتاردحنم لكش

 لامشلاو برذلا تمس يفو راصبالا فقوتسي وأ ركَّذِي ءيش تاضفخنملاو

 اهضرع ينو نيصمحلا زاجملاو فينملا دوطلاك ةيسار يروزنور لابج يبرغلأ
 ةعسنلا يف ايا سيك يلامث ىلاو"” ًاحيسف ًاديدخت ضرالا يف ةددخ راوخا

 . ةهجو يف ليسن“ ”لوادج وا تاريهن ةثالغ ةطقنلا كلت ىلت يتلا تارتموليكلا
 غاطقتا ريخب ةلصاوتم» رجاشم وري ود ةريحبل يثرشلا يلامشلا فرطلا ءاضف (1)

 تربلا ةريحبل ةروالا ةاوبملا ىلع اهنداب ةجرح تح

 يقرشلا اهفرط نم وريود ةريحب ىلا ييور رم ضيفي (؟)
 .اهعافترا لعجو يبي ريك ل ابجي هنطي رخ يف لابجلا هذه لزاوم ويسملا ىمس ()

 رته فال ةسخخ ىلا ةعب را نم حلملا رحبلا حطس نع

 يجنسماو ابيرالبو اراب يو (4)
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 وهو يجنسمأ ره: زايتجا دمبو ٠ يميور رهنل دمملا ارود رهن ىلا ةيمار ةيقرش
 يا هتقياس يف أهتابن ريغت دالبلا ىرت لامثلا تمس يف تاريهنلا كلت لغوا

 ةميان ةزرافتم تارحش هلط نم موق انيك "7 55 دئيح نوكيف هتعيبط

 8 ىدم يف ةديدملا باشعالاب ةاطغم يباورلا ىرت تنك دعب ' هعدا ِق

 فتلاارب اولا 00 0 لا 0 اذه ٠ كيعيإ

 قفل 0 1 75
 52 طرفم 0 ماش لبجح امهشب و هيف

 ةنامسو ةثاعب را شان 0 تزياع ا :رث دحاولا يداولا حرفنم ةهدن اما

 نم أبيف هأرت ارتام دل ل ءادرج ةصاقلا روخسلاو 0 رحش ضيفتسإ وهو رثم

 ولع رتم يفلا ىلإ اهبوسنم لصي ةيزالع امولم رهن لامثلا ىلاو كوشو لك

 ةئاوص ؟ىقاون اهيفرثكت ءادرج كانه ماكحألاو حلملا رحبلا حطس نع

 ماكالا كلت حفس يف نخدلا نوكيف اهتابنإ ضرالا دواعت كانهو ةيتلسلو

 أهنم ةطقتللا هذه يف ةبالملا تيناد ام اذاو هلق ىلع زوملا رجشو ةرثك لع

 ماك الاو اطيل اهتاردحتمو عاسفنا ةيددوالا دادز لتر نصح هناي ينو

 اروتكلا لودح : 'ريلودج كريسم 5 تمعاعق اذاو الا زتعاو هق' نعو امير

 رشاعلاو ةثاملا رتموليكلا ىلع وجنب« ا رهن نادمي نالودج اهو يواتبمين لو دجو

 قتح وروط كلم يسرك يلو راباكةدلب هريس يف قش مسأو قب رط يف ريصت

 ًاهقتسم نوكب نا كاشوي قبرطلاو مسقلا كلذ زكرم وهو نصالاب قحلب

 (برعملا) تبنلا قيقد (1)
 لييبقلا اذه نم يهف راجشالا نم ةيلاخ اهنوك يه ةئباش لابجلا هذه (؟)

 يعف لابجلا كانت ممقب ةتبلا ساقت ال اهيف جلثلا مقو ٠ ايالهح لابج نيبو اهني ةبسن ال

 ةديهز ةليلق ةيسنلاب

 ارود 50 ا ناذه بلجتي (*)
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 اا

 انا ب يو ارم فعالا قاس سنسد لوقا كوم يق هذي وهز

 ةثالغ ةعافترا توكي بيغ لكش يف بصقلا تابن هييناج الكن م هل
 تالصاملا دامع اما .ديعب ىدم ىلا هيطش الكيف حيسفتت عرازلاو 9

 .ءاغ حبسف اهنم رطق يف يهو غيتلاو اطاطبلاو نخدلاو صخلاف عاقبلا كانت يف

 راص اذاو ددعلا ةريثك حاوكاو صاصخ ءيترط اتلكيف عقتو زوما رجشب

 _جْوَد ني زاتجي كلملا رصق هيلع مئاقلإ ةكآلا نم ةبرقم ىلع قيرطلا
 ةعقب يهو نيتاللا نيلسرملا ةسينكراسبلا تاذ كائهو روفاكلا رحش نم

 يومعلا اهباب يا اهجاتر ىلعو ةقينالا ةينبالاب ةرومعمراطقالا ةعساو جايس امل

 نيلسرملا ةسينكر ودعم ليلقي كلذ دعب ام ىلآو ليطتسم سشخ نم نيلص

 يف ماقف كاملا رصق اماو مالم 3 ىلع اهنا حولي نابم اننا هقو ناخمألا

 ا ا ا يطا لبي ةريدتسم 2ك نبأ

 5 ىتحةكألا هذهانزواجم امو» 7 ًاريدتسم زولا رجشبة فوحشماهناوج

 ائمتع امو وجشبم أ ربث يداو انطبه نا ىلا ًاقاش اريدحت انب ردح قي رطلا انيأر

 فينع ديعصتب قب رطلا ىثنا ىتح' ””بشخ نم ربعم لع رهنلا اذهانزجنأ دعب

 نما فقول رقع ةيزاو لام لك ار نوح عقوم يو ىرخا ةكأ ةقىلا

 0 يراجم ةرفوو ربلا نع اهعافترال ةطلاص كانه ةطقنلاو يوطخ

 نوكت نا ةطقنلا كانت مزلي 6 نيغأ الو لغد ريغ ءاّرع حار اه رهاظيف ربو

 يحل فر احا كباتنو ةفالتي ةلاف قاكلا عيدب بصقلا اذه 00(

 يف ةيضرع تاجايس ال ذا طقف قي رطلا يتيشاح ىلع ةلالدلل عوضوم هن أكف بارو يف

 ةرواحلا كالمالا

 ةئس نيعب راو ًاسخ رمعلا ن نم غايو 5 يئانهاب وروط كلم (؟)

 نم ايلا بصي وهو وريود ةريحبي ىلا ةيءارلا رابنالإ ديس وه رهنلا اذه (©)
 يقرشلا يلامثلا نوما نم ةب رقم ىلع يقرشلا اهفرط

 رتم ةئامسخو فلا ءاهز حلملا رحبلا حطس نع لتر نصح عفتري (4)







 ل

 عاقلا ديب قدنخ هب قيحي ليطتسم نصملا طيمو ٠ ةلببوال نادب الل ةقفاوم

 ةطقتو . ةرادالا يتاكمو نزاخلادجوت هيفو ةيزياجلالا ةموكسحلا لاجر معو
 قوسلا ةطقتلا هذه ليو ٠ ةكلا ردحنم يف نصحلا يبرغ ىلا عفت ةطرشلا

 نينثا زيلكتالا لاجر نم نيرومام ةثالثثر وكمشملا نصملا يف نا مث . ةيلهالا

 موقللو ًايطرش قرئاكو ةناع كلانا ةنما1لاوب اذن اكان هن ارو وكم او

 الو ءاودلا فصي بيبط نم ىفشتسملا كلذل سيل نكل قشتسم ةطقتلا كلنيف

 ءاعدتسا نم ةحودنمال اكو ءادلا مأثع اذاف ءافشتسالا يف هيلا عجرم ٍدعاسم

 راظتنالا ناكاعر ومايا ةتسوا ةسمح ءاضقتنا لبق هب بطتسي ءاود الف بيبطلا

 ووح أل هترارح لدم نضحلا ءاوقرأ '"ريثكي كلذ قم ما راطمالا نآبإ ف

 لابملا يناجي نصملا عقوم ناكأو ةيوطر بّرشم هنكلو'"' وجا يف دملا
 لابج دهاشم لا مث . ةعقبلا كلت نع كفنت ال'"'ةديدشلا فصاوعلا تناك

 ع كب ادا ءاضفلا ضرع يف بهذت دهاشم نصا نم يروزتور

 حابصإلا يف اهس الو دّللا ءافص نابا يف كلذو هرظنم نيملل ولحي اهملاثم

 رشع دحا ىلع تناكح ام يه هيلا لابلا هذه نم ةودع برقاو ءاسماالاو

 ابفاوحأ نمضتت ةطورخم تايلاتتم تايضه امه جردلب نكل هنمًارتم وك

 لابجلا هذه تاردحتم اماو اهراوث لطب و اهران تدم ىتش نيكاربل تاهوف

 ًعافترا رقم ين ىلا اهيف غابت اهتفيثكر جشلا ةفتلم رجاشُم ةضيفتسف ةببرغلا
 مما اهراطقا يفو ءادرم ءادرج ةيقرشلا تاردحنملا نكل رحبلا حطس نع

 يف لق ىلع أضيا مهنم دجوب يئارملاو ماكألا ناكس نم موق مو اجمكأبلا

 راطمالا لصف ىهتتم يف كانه ةيمحالا ىلا رثكت )١(
 .( ةرجاهلا ) ةريبظلا دنع 19٠8 ةئس سرام رهش يف كانه ةرارملا تغلب 6

 ةلزنملا هذه 5 و دارجيتنسلاب ةحرد ؟4و تيهنرهفلاب :ةجرد 07
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 رمل يلهث ىلاو ''"' ابمّبلا مما يف رفلا بناملا ىلعو ائزاكو ةييوطخ
 ءاملا نانع يف بهذي ضرالا نم ن+ عفترم طيس هنم يبرغلا لامشلاو هبقرشو

 نايت لة وااذه د ةلقاوت خانك ضعا وو بدت فا عنو ةندوأ هيف رحفنت

 نم سأب الورويلأ قب رط ىلع تيربلا ةريحب ىلا لثزل, نصح نم قبررطلا

 فرطلا ىلع يتلا دالبلاو ةلحلا يب رغ ةمقاولا راطقالا رك ىلع زاجبالاب ينآ نا

 ضرالاو:« "يلمس يداو ىلا ربك الار دحتل دل يرو ؤتوو لال يلاهشلا

 عطقنت يه مث ةلحلا نع تارتموليك ة دع ىدم ىلع ةريثك ع رازم نصملا يب رغ

 جيرفنملا ةعستم ريغ ةيدواضعب نع اهضعب ابلصفي باور نم ةلسلس اهولتيو

 ضرالا ميداو نيقاش نيرعَو ا اهاقترم نوكيراوغالا ةديعب اهنكل

 اقلط ةةيش نم غو ناكر ني تقلل مع تراك | جو هواش هونك كانه

 تهبش ارو تارتميتنس ةدع اهكمسغابي ببي رغ لكشيف ضعب قوف اهتمب

 يتاورلا هذهرومض نم ريثك ل عو -(صملا ٌةلعلو) '"”تسسشلا رجح اهتقلخ يف

 مات نوكي داك, مره وه ا اهنمو طورخم وه ام ابنم عافترالا ةليلق تاقان

 تارت وليك ةسمخ لبعو «٠ ةيئاكربلا تاهوفلا نم ديدع ددع اهنوطب يفو٠ ةيمرهلا

 رتموايك اهلوط سؤرلا ةريدتسم ماك ١ أهطيحم ةريحب ابفوج يف ةهوف نصحلا نم

 يوأهم ريفشل قحلي ىتح ىلاعتي اهيب رغ ىلاربلاو رثم ةثاعبس اهتعسو فصنو

 ةعقبلاو كلمس يداو ىلع فرشتو نيتربلالا ةرجفما يترشلا دما يهيتلا ةبقعلا

 ضع. يف رحفنت ةدءاه ضرا يمهو ةتبلا اهيف رحشال اهتمينش دهاشملا ةيفاح

 ةريسم ىلعو برغب ًاقرش ضرالا يف بهذت رارفلا ةديمب ةيدوا اهنم عقاوملا

 يهو يناو هرلا كل ةق انغلب هتمس لع 58 رغم نصملا ن 0 / تايمر ةينامت

 ”نوتورج رتسملاو نتسأجل ي يره 20 5 هاك هد - لا نوهبشي م 00(

 داليا ةعيبط ىلع هجوا ةل> نم م قبطي ددصلا اذه ِق نايبلا نم ينأيس ام 6

 ترإلا ةريح يداو ةماع يف ةيقرشلا ةبقعلا داهوو يوابعب ةطبخملا

 ةداحاهردحتمّمصلا كاذيف ةيضرالا تاقبطلا ةماعنا معاوم قلطلا رجح (©)



 -1 مه 5

 اانث ىلع فرش ًارقم نيعبسو ةثامسخو فلا بيرق رحبلا حطس نع عفترت

 نيعلل بجعم عيدب رم 56 ديداولاو ةيلامثلايروزنر لابج

 ٠ يداولا كلذ مون يهو وننكلالابج حابشأ ىصقالا قفالايف رصبلا كردي

 هلالخ نم 0 يتيجل قيررب هتمس نم انل نييتقلامثلا بوص رظنلا انردأ مث مم

 تربلا ةريحي مقوم

 ىلع تلق دقو يداولا ةروعول قاش يلمس يداو يف ريدحتلا نا "تلق

 يدؤي كلسم كلاسملا كلمت لهسأو ةيالعلا نم طويلا كلاسم كلائه نيلابجلا

 يلمس رم ىلع هلو (وننكلا موخن ىلع ) اجوبما ةدلب ىلا لتر. نصح نم

 اكلم اهرسعأ طب اهم ةثالم* يداولا ىلا لوزنالو ءنابكرا را هزاتحي اهيلع ةيدعم'

 يف ردو ول نويل مومو 3: عرج ادج انما رك

 هيف باسني روغلا ديس قيضم باج ىلع ملأت رعو ليطتسم . رفنأ شرع

 دعال طقاسم كِإذ قرم نوكم رؤذملا يقود اف هؤام ىوبن لودج-

 ٠ ةيدومع نوكك نا يباورلا كشوت كلسملا اذه يناج ىلعو ٠ تالالشو امل

 دق رايهنالا رود يف ضرالا طوبه نع "ان فرج طيبملا ضيطح يو

 ديعب دمأ ىلا يداولا حرفتم يف تمفدناف ًاماوك اود الولت هيف 1

 يجيردت سبص وهو رم ةئام ءاهز هتفاسم نوكت ةطقتلا كلتيف دامو

 ديدملا ءالكلاب ةصاغ ةطيسل ةيالع ردحنملا لفسا يفو ٠ لهستسم هيف ريدحتلاو

 ةرطلا كت.“ جر رهن وهو اشاو رب نصحلا نم ًارتموليكر شع ةتس ىلعو

 نرتقي ىتح يب رغلا لامثلا تمس يف ههايم يرجيو يروزئور لابمل ةيلامثلا

 يف لبسي ريغص روك ّذ لا اشاو رهنو ا رهن ىلا يمارلا وجوب رهن

 حاطب ىلا ضيفي وه وأ وجوربين_ رهيب نرتقي اشاو رهن نا تباث ريغ )١(

 مضار« يف زابتجالا رذعتي ىتح راطقالا ةعساو مقانم يا ضرالا توأرم يشو ةريحبلا.

 ' اهنم ةرينك
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 رهش يف هرومغ انربس دقلو فصنو راتما ةثالث ربنلا ةعس روغلا بيرق داو

 نيرشعو ةينامث هتي رج ليو كم نيعبس ف كيح ناكف *١6.0 ةئسسرام

 نيرتم مّدم عافترا نوكي هئام حافطو هضيفذابا يفو ٠ ةيناثلايف اب رم ارتميتنس
 اهروتط كلاباعو اجارعا ةوسكم هز طورت رتك ١ قرقلا هبانب لغ ةيدرلاو

 نع ارتموليك ني رشعو ٍدحاو للعو ةضماغ ةيدوا اهيبتج لعو قاسلا 56

 قيم ٍدأو يف ليسن» ريثكب امش أو رهن لضفب وهو وجو ريب رم روك لا نصحلا

 وهو اراقب واعلا دوار قم هناي قاما وع هختح لوك راليفألا حيسف

 هيواطمو هجيرامتي رهنلا باسني ةرجفملا هذه ميدا يفو انام رعت خم

 يح ورا رف دج الو اراب و رقسو قاتلا فلا ل وقم هوب نورك

 ةلصاوتم كرب هارجو ةليلق تارتءيتنس ىوس نكي مف .١ ةنس نم سرام

 هيتفض ىلع ةرهاظلا ملاملا تلا مث . لامرلا ريثك ةعاق ”ليبسلس اهؤام

 قيمع كلذب نوكيف راتما ةمبرا ردقب وضيف نآبا يف عفترت ةهايم نا ىلا ريشت
 ةبهذمو يرزنور لابمل ةيلامثلا قافألا نف 'هأشنماما .مرملا ريبكة يملا

 هجرت نع نيثالثلا رتموليكلا ىلا ريصي امدنعو ٠ لامشلا تمس للاغلا ُْ

 ةريحب يف هامرم نمرتموليك نيعبراو ةسخ ةفاسم ىلع يلمس رهنب نرتقي

 بهذي وهو ًابير# ةيلامث قيرطلا ةهجو نوكترهنلا اذه ديمي و ٠ تربلا
 مريسم يف ةمطقتو ءاهرجش ضيفتسمو اهعافترا ميدتسم يف يو ةيالعلا عم
 ةيالعلاو رادحالا ةرئاه اهناوج رهنلا يداوىلا ريصن عاقلا ةديعب ةديدع راوخأ

 جردنيو ٠ ةريحبلا يداوىلا الامث ةردحتما يرو ةاورلا فانا طا عقاولا يف

 ةدحاولا ةّوبنلا ضرع زواج ال ةزشان تاوبن راوخالا كلن نيبام تاحاسفيق

 عافتراو رتم ةئامسمتو ةئامب را نيبف روكا ةعس طسوتم اماوارتم نيرشع اهنم

 هدمت لازتالو تدّدخ دق راوخالا كلت ىرتو ًارتم نيناهو نيس نيب فو رمل
 ةيالعلا هجوو ”يداولا نع كلذب دعابتتف اهحفس دنع نم ةيالعلا ضرا يف
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 ةقبط ةقبطلا كلن تحو ناوصلا ىصحو لاقطلاو ةيناكربلا ممحلا نم ةقبلط
 لاقي وجون رش عو رف نم ًاريخص اعرف لحارلا زاتجي مث. "”ةيرولبلا روغخصلا

 كانهو ردحنملا نو عاقلا دنس قون هلئئم 0 اييكك لودج هل

 ًادبم ىلا ًايلاوتم ًاطوبه ًاطباه برغلا تمس يف ةداح اوتلا قيرطلا يولي

 نارلا فص ةتع قر للقلا نتعشلا هذهو 0 يداوىلاريخالا ردحتملا

 نيتئام ءاهز يداولا ضيضحو باضمملا سوؤر نيب بوسنملا قرف نوكيو

 نيب مئاق ةمسلا ليلق رخص نم مانس يف رذكةيح قيرطلا عقي دس

 ةيلعتسم روخص ناب ةحردنم فيفالتو تايطب جرعتي مْ رارقلايديعب نييداو

 اذاو . د ديدم كانه يداولا رظنمو ةيوه فو رح هيحانح لع نوكتو

 اهتروعول يروزتور لابج كل لجتس ةاوبملا دح يف بونملا ىلا تّلطت

 يداو ىلع رمي اوت كلذ ةلابقو رصبلا دم ردق ىلع ضعب ءارو اهضعب ةتماستم

 نم يلمس رهن ىرجم لبو . هتمس ىلع برغلا بهم يف ًايهاذ يلمس

 عاقب يقرشلا يداولا بناج ىلعو هيتفض ىلع ةتباث فصلا ةجوءم باصقا

 طيسلا ةرمس ءازاب مقانملا كلت ةرضخ ىرتو هيف ةبقاعتم عقانملاو ماجألا نم

 نم ةفاسم ىلعو ””هعيدا تعفسف ةرارملا تحول باششمم وهو اهبناج ىلا يذلا

 تاعقنتسملا ىرتلامشلا تمس ىلعو لصافلا مختلا يهو وننكلا لايج ةطقنلا كلت

 ٠ اهقوف يبارلا مالا لالخ ن م كلذو يبونحلا تربلا ةريحب ريغضب قالا

 امو . ل را حم لاسم مدقتملا ةقشلا يف ريدحتلا قبب مث

 يلمس يداو ضيضحىلا لتر, نصح |هيلع يتلا ةيالعلا طققسم نأ رعت مدن

 ةفلتخع طياسب عيرا يذ جردم نع ةرابع ةليوطلا ( ةفقثلا )ةيالعلا هذه (1)

 تربلا ةريحي يداو ىلا ةلوزن يتوزتورلا باضه نم 'ئدتبت ضو ضعب نع اهضعب دعابتلا

 ًارتم نيم روحتلا اذهو اشاو رهن نيب ط وبلا لوط غلبي 0(

 (برعملا ) ةنول تريغ كلذب ينعي: (©)
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 .٠ 0 !رتمولك نيرشعو نال ةفاسم ف رع نيعيسو ةئاعام 3 خاب

 يغذي لتر, نصح نعلامثلا ىلا ةمقاولا راطقالا فصو لع يأ 3 او اذه

 يداو ةتماسم ىلع قيرطلا ةماع نوكيف نصملا كلذ ةلحم نم لا عورشلا

 ةروك ذملا ةلحلا نع بونملا يف ةمقاولا دالبلا يهاضت كانه دالبلاو ةرجفما

 ةعقتت سم هج ناردغ اهنولطب ىف ةندوا اهتمت تاطع اه موقت ةيالع اهنا ىنممب

 اذه نم لقو . رصبلا دم ردق ىلع دمأ ىلا قرشلاو لامثلا بوص رت يهو

 ربلاو ةقان ةريدتسم تاوبن اهتماعف عافترالا ريثكص نوكي ام باضملا

 ضراالاو ةبقعلا فرحب قحاب ىتح برغلا ىلا قرشلا ن هم ًاقيشف ايش ىلاعتي

 ةيدوالا ضعبو. عاقبلا قرفتم رعزا ةنكلو ريثك اهتابن نصملا نم ىدم يف

 اهتبانم لاختي فتلملا يدربلا اهنيب نم نوكي ةديدم ًاباشعا ضيفتسي اهضعب
 هنام لفاحتو وحتيمأ ره حراطم ةقطنم نم ءزج يه راطقالا هذهو لاغدا

 اهوسكت سوؤر ةعيس وا ةتس اهو نيملل ةياج يروزتو ر لابج كارو نمو

 فارطاوىلا ماسلا عقب '' يوطخ نم رتم كنيرشعو ةسخو ةثام لعو جولثل

 اهنع ارتهوليك نيئالثو ةثالثو ةئام ىلع ةلملا كلن نمو ىريكلا اجندوب ةباغ

 يرجي ""اوبوثام رهن د فورمملا وجنبما رنا ىصقالا يلامثلا عرفلا ىرت

 1 1 يناثاو ارتم نيس ةئامب را نوكي اطوط وهولوالا م 1(

 نيتئام يداولا دح ىلا اهرخآ وهو ثلاثلاو ًارتم نيعبسو ةئام نوكي يروزتورلا خانش

 لاش ”تلغوا ىتمو 01050--6 ةثاعام تاردحتملا هذه عوج نو ورام نيسقحو

 رقم ةئاهس ىدمتي ال وهف لقا عانترالا نوكي كانه تربلا ةريحب ىلا تجرخو

 درودا تربلا ةريحب نم ينأي امفأةمباتم تدرطادق ةيررتموايكلا دامبالا نا (؟)

 تربلا ةريحي ىتح

 ادبي وهو لتر, نصح دنع يب ونجلا عرفلا نع اريثك صقانتم رهنلا اذه (+)

 ةيحوو يسسما نيع بناج يب يرترقيو نصح يشو وروروسلا ةدلب [درم برقلاب
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 .ىلا انيتا ىرخا تارتموايكح ةتساندعبأ الو «ارتم نوسخ هجرفنم داو يف

 بصف واع نم ليقتلا ءام مفدني باضحلا كلن نع لامثلا ىلاو ليسلا باضه

 .يناثلاو ةثاملا رتموليكلا دنعو تيبلا ةريحب ىلا يعارلا يبسيسما رهن يف هعيج

 ىلا ةرجفملا طخ ةتماسم يف نوكك يهو احيدوب ةباغ أدبم كانه نيمبرالاو

 ع ةكوشع ينو ب رغ قيرطلا نم ةباغلاو الاد تا رتمولبك ةدع ةفاسم

 :رفو امس يداو نع برغلا ىلا ى ربكلا هباغلا يهاضن ءاتبلل دنا 2

 لآ ردع ةلكقا تاء شار امرك لااوكرب ذاع هاكر ةاعو
 0 ال ةعحار دعصت' مث فورملا 000 رتاج وعلا دك

 لايفالا ير ناكوروط ةمطاقم ةماع يف ًاركتحم ديصلا ناك الو لوقأ

 لحاوس ىلع ةمقاولا راطقالا يبمانا نا كلذ نم راصف هتبلا حابم ريغ صاصرلاب

 ميمقاوم اورجاه دق تاباغلا كلتل ةرواجملا ضرالا مماو وريود ةريمح

 ايوا ةليفلا ثيعنم كانه زوملا تبانم ةباقو موملع منتما ذامتاشرتفمو

 ناك كيذلو ربكأ ارض مهولع رمآلا اذه باج دق مهتاوقا دامع وه زوما نا

 ةرمعتسم ماع يف ةليفلأو ٠ ميلقالا كلذ تادارباصقتنت نا تباثلا رقما نم

 دتعب صاقتنا اهيرثعي لا ةتبلا ىثخيال ىتح أيلك ًأظافتحا اهب ظفتحم ادنغوا

 اههئاوق رثأ ناف ددملا ةريثك ًابارسا ضرالا كلتميدا يف ًاحارس لوحي يهف هب

 ضرالا ةعيبطو ٠ اهتثياعم ردني نا نيح يف ءاحالا كانت ةفاك يف اهفافحلا يا

 راطقالا ةعساو ةحبطب ىلعالا هلبسم كي وهو يقرشلا بونجلا به« بلاغلا يف هيرج

 نم نماثلا يف هداربا ينا هقلطنم رادقم معشسا دقو ةظيلغ ةؤدّر اهرعقو ركع اهؤام

 ةيئاثلا يف ءر مب ناكف #19.0 ةنس سرام رهش
 امئادبا ةليقلا رسمت تربلا ةريحبل ةرواحلا ءاحتالا يفو ءاحنالا هذه ةءاعيف )١(

 ربغأ وتتيح |هنول نوكي ذا رظنملا ةبيجع حبصتق كانه دوجوملا يملا رمحالا بأرتلا
 : . 00 ليللا تيك نولك

 ميلقالا كلذ يف نوبكلملا زيلكتالا لامع هلاق ام ىلع كلذ يف تدمتعا (؟)

 /و١



 دسم

 ضرالاف ابلبق امم اهتماعيف فلتختال اهو وأ ارتموليكنيرشس كلذ 8 مف

 ماظتنالاب تابقاعتم لابضي ةلكوأ يعف دوعصو طوبهنيب روسك تاذ ةيداعتم

 اراروجاك لابجو باضحلا لرد روطس يصقلا قرشلا تمس يفو قيقدلا

 نايت ريت نه وع ازرع ققرأ وك و ادع ةدرطم ةانقفلا ىف للطن

 ةيرخصلا باعشلا يقرش درع ًارتموليكر شع ةعبس وا رشع ةتس لع و

 يرت ابلك لوادج ةمبرا انز واج ةرتفلا كلت ىدم يفو ةريحبلا يداوب ةطيحلا

 نيتسلاو يداملاو ةئاملا رتموليكلا دنع ىَوْزألودج اهتدمع'” يسيسما ىهنهملا

 نوتس مويلا هليسم ةعسورتم ةئامثالث هتوذ- ٍداو يف يلامثلا بو.ملاب ري وهو

 ةيلاع يا هدم“ 'ادحاو رتم اهطقسم عاقترا ةمئاق ةفورج ٠ اهزواجتبال ارتم

 نابا يف هثام روهج نا يداقتعا فو 00 نورشعو ةسمخو نارتم هلام

 انكردا نيعبسلاو عبارلاو ةئاما رتموليكلا دنعو اذه  رادقللا ملظع هيف

 وهو ادنغوا دالبو وروط ةمطاقم نيب لصفي رهن وهو ””يسيسما ربت

 يداو اما ٠ ايروتكحف ربن الخ ام تربلا ةريحب ىلا ةيمارلا رابنالا مظعا

 يا ىنملا فورملا نوكتو رجشلا فتلك صاغ رارقلا ديب مساوف وليسم
 ةجّردم رتم يتئام ردقب رهنلا عاق نع اهعافترا ةيالع ىلا اهمابق يف ةيلامشلا

 ئوازملا دنا زاتلا وه اييوكت لوا 06 ةضيفتسم و ليتجردب

 نع لامشلا ىلا ا عفترلل اما ايلي ايرغ لا قرش نو ةيكلملا عطقت يتلا ىربكل يتلا ىربكلا

 روخص ىلع نارمي امهو اويكو اكاد الودج يش لوادجلا هذه )١(

 تاعقتتسمو ماجآ 'هليسمو ىَوْزَأ لودج 3 * يزب وكي لودجو

 ةتسو ةئام هتمس اذاف !9 #٠ ةنس سرام رهش نم عياتلا يف رهنلاىصقتسا ١)

 ف ةقلطتمو ةيناثاا يف ارتست نونا هم رج ةعرشو ةرتميتلس نوثالثو 5 هه هروغو راتمأ'

 ارتي نوتسو ةيناعو بكم رثم ةيناثلا»

 تربلا ةريحب ىلع مالكلا يف رهنلا اذه انركذ دق (*)
 موب "لك مقت داكن ةقعاصلا هتاغصاع ةدشب يسيسما يداو رهتشا دق (5)



 ل

 دجوتو ًالاقدا كوشمم وهو ةديعب ةفاسم ضرالا يف بهذيف يسيسما رهن

 اهدهاشم حبصتف ضرالا ةعيبط باقنت كلذ دمب و ةلقىلع هإدبم يف عورزلا

 باضحلا نكلو لها الواهيف ةرامعال باب, بارخ ىهف طارفالادح ىلا ةشحوم

 ةيدوالا اما ٠ دهاشملا كلت ةظاغ نم ءيشل 9 كلذو ىمساو ىلعا نوكت

 ةقنم ةأع اتارلع ةديبق ةقفر اعما مقانم اهتمأع يفو راوغالا ةديعبف

 لوادج عقانملا هذه ضرع يف ليسيو بصقلا رجشو يدربلا قماس هيف
2 

 العش فاتخم ضرالا هذه يف ”ءارق يا للا ميئارجو اهيف ةحوطتم رابماو

 .يهو ةيدومع ةعاق ابقوس مرملا ميظع رطفلا تابنب هبشا يعف اهريغ يف ام اهيف

 رم الز فس معو ةنكان نوكك هر ودا ردك يوت ردم

 تدجو امبرو (ةَأكَلا نم رطفلا وهو) نوهرملاك ةرشتنم ةشرفنم اهنكل اضيا

 دحاو رتم ىلع فييذي داك الف اهعافترا اما لويسلا سعاوز ءاقثال سؤرلا هذه

 ضرالاب اذاف نيعستلاو نماثلاو ةئاملا رتموليكلا دنع اكيلاحم انز واج مل 5

 ترجفتو تلاعت دق باضملاو نخللاو زول ن نم ايش تتناو اهرحش رثكدق

 يبنبما ناره: اهدامس برغلا تمس يف ةغرفم قرشلا نم ةباص راها. ةدع

 راوغالا نم مق رط يف اندعابت 3 , يزوج رهن ىلا نابلجتي اهووب وماكو

 نيتئاملا رتموليكلا دنع رخآ عفترم ىلا انيوتساف دوعصو طوبه نييزاشنالاو
 نيزئاج ىدملا ولا اضاغ هاندجوف رشع عبارلاو

 تاعطاقمو ادنغا تاعطأقم نبب لصافلا "' 4 زو 1 رون انقل ىتح اوشل يف

 ماو دّربلا ةبحص امبرو رطملا لباو بلاغلا يف اهولتي لبتلا ىرجم اهيضم يف عبتو

 فصو اهب طيح ال ةياذلا ىلا ةجعزف ناكرلا ىلع كلذ ةأطو

 نيس هيداو ةعس غلبتو فافجلا مايا يف ةيرجلا مودعم ينبمأ رب )١(
 . 5 5 هس 3 3

 هنم رخصاف وب وماكر هن اما ١ نب رتم هدم ةدايز رادقموًارتم رشع ةعبس هعاذترا نوكبو ًارتم

 اهاشنغي ضوعبلاو ةرخيالاو ميدسلا ةريثك حفال اهّرح ةباغلا يف عقب اوشب (؟)



 دل

 توج داو يف عقب وهو رشع .نماثلاو نيتئاملا رتموليكلا دنع كلذو و رونيأ

 ” باشعالاو لاقدالاو روخسملا ةريثك ةلظيلغ ةنفخ ةضرا تا ارتمولك ةثالث

 مايا يف هروبع بعصتسإ لبال مالم ترابا يف هزايتجا رذعتي ريبكر هنلاو
 بااملا ىلعو ةيرجلا ةدش يف تدملا زواجي هرايت نال اّضبا ضيفلاو فأفملا

 فرعنو ةقلطلا ةطورغ هن امهتيرغ ناتبضه زاجملا دنع يداولا نم نيالا

 مدنع امل لاقي ةطيسل ةيوتسم ”ةنق اهتيقرشو انازيك ضي مالا كلت دنع

 ةنام ءأهَز و يداو ضيضح نع كييتبضحلا انكر اجيذرإ ة ةيضه

 ىلا يري امهنيب مئاق عيفر فرج ىرخالاب ةدحاولا امقصليو ًارتم نيمبراو

 ةحوطسم نوكت داكت ءارحش راطقا ىلع هيلاَوَح نم فّرشيف ةيصق دهاشم

 كلتىلاانطرهامدنع اننكل اهحطس نع ةزشان روب و*يتاون اهنم تارتق يف اهقرخب

 دام وف ازاشنا ر قوسكوذ ربلاف دهاشملا كلت هتأه ام ريغ ضرالا اندجو راطقالا

 دحاو رتموابك ةمسراطق الا كلت يف سبلو كركم لع قتل لع تانا

 هركذ مدقتملا فرملا كس هسا ءاوتسالا ةماث ٌةْضرأ نوكت عب رم

 ةتدحأ ام الا هيقروسكال طيب اوك ةنقزي كلا رجفملا ةاوهم ميدا نوكب

 وملا وفص دنعو ٠ تيبلا ةريحب يداو ىلا اهبابصنا يف ديداغالا نم رابئالا

 انرس من . ةريحبلا كلت نم ىصقألا اجلا ىلا ةيسارلا باضحلا نيعلل ىلمتس

 سيلو . '"' ةقلملا يف ًافالتخا عقصلا يف رن لف ًاتموليكنيرشع نم وحن
 ادنغأ همطاقم وع فاالتخالا نم ءيشل وروي ١' ةءطاقمنم رومعأا اذه

 اذكو قلما 00 اكرشح هنوكب آلا ورواط ةعطاقم نم ةيلامشلا عاقصالاو

 رتموليكلا دنعو ٠ اهتانقب قحلن تاباغ اهتماع ةيالعلا سار قوف ةمئاقلا يناورلا

 ناكل ا نقرا فورم قرر اذه ةفص عجار )١(

 يزوجنا رهخ نع ةبعش وهو اجاوسك ره انزتجا ةقثلا كلت انبايتجا يف (؟) 0

 : فانجلا مايا يف هل ناش ال
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 ني ةرخ امهنم نوكيف نيتبضه نيب قيررطلا ”لسفي نيثالثلاو نماثلاو نيتئاملا
 اهاتلكو جوي ىرسلا ةبضبللو ادنكيك ىلا ةبضبلل لاقيو نيريغص نيلبج
 يف ليسيو ةنلب مون ءاحضاإلا كلت يف ضرالل اهو عسأش ع نع نادهاشت

 وهو رتم ةئاتس ىداولا جرفنم نوكيو يراباك رهني فرعي رب: ةرجفلا كلت
 ةلوعلا ناذفلا رك فيفا لايك لاو "1 ةريك اولا سيضم

 عبارلاو نيتئاللا رتموايكلا دنع فرج. ةسق نم انفرشا دقلف ٠ لابجلا راغصو

 ناتلحاقلا ناتبضملا ناناهو . لقالا يف ةدرفنم ةنف ةرششع عب را لع نيب رالاو

 هريس يف انوكحصن نا ناكشوت ابونجو ًالامث نيفرطلا يتيفاجتم نابهذت
 ةمب راوأ ةثالث هاهز ةيقرشلا ةاوبملا فرط. "رع امهتتيبرغ نوكت نيتيزاوتم

 تاع هلم نسل كاراواك رم اةسف قرشا نار تازترلك“

 اهنيبو'””دابما حطس نع ةزشان ةزرافتم نانق لا 7 اه الصاوتم نوكيام

 باضعأتا ءارو امىلا ”يصقلاقرشلا ةهجو يف ءاضفلا يف تملطت اذاو ٠ تافاسم

 ٠ لينلا يعوبفي ناي ايف ليسلا قلازم تاعفترم ىرت ديعب دعب ىلع ةيقرشلا
 راجشا تاذ ةيالغ ةرينصلا باضحلا كلت روطسم ني ةجردنملا ضرالاو
 هايم اهيلا رحفتت برذلا ىلا قرشا نم راوغالا ةديسبلا ةديدملا ةيدوالا ابقرتخ

 شماوخ ةيدوالاهذه توتحا اعرو تربلا ةريحب ىلا ةمفدنماهيف ليستف سبصلا

 قاسلا ل يطتسم بصقلا كباشتم اهتارارق يف موقي ةريغص يراجو لياسم يأ.

 ةبضه اما ةعيفر اهثق ارتم نيسخو نيتئام ادنكحيك ةبضه عاقترا غلي (1)
 تربلا ةريحي لصف يف هيلع مالكلا انيفوتسا دقف يراجكاين رهن اماو ةربدتسف وجوجيب

 باتكلا اذه نم

 ةبضهو نامث فانق اهو اموديك ةيضه٠ عبرا ةيبرغلا باضحلا فارشأ (؟)
 اراباكامو اينكولو امارجككو ابوكي سمخف «ةيقرشلا اماو ٠ ادنُككو ايدك اجني ور.

 وروكمجازم ةبضهب فرعي ةب رجح ىرخا باضه ةلمجو
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 رج 7 نوكي داك الو باصقالا لالخ ن 4 فان لهم ل اهؤام' 00

 0 00 4235ك 5 هأيملا حفاط دصن ضيفلا نايا ف بصاقملا هذه ثا :اكاع رو

 فافملا نابا ف اهروغ أاماو راتما ةتسو ةنالا ني تاتي لياسملا هذه ةعسو

 عياسلاو نيتناملا رتءولكلا أثز واج انو. عاقلا ل )يم ةلياق هو نيرتم ىلا فصنو

 دكت و و حييسف ريغ راطقالا براقتم م لهس وهو قولك لهس انغلب كرا

 تداعتسا دق راوغالاو داحنلا يادي داحالاو فورا تأ اكىت>اميكلك رهن مطق

 ذخأت ةليسلا ةئيطب ةمجا نوكي نا برقي اهنهروغلكو لبق نم تناكأى اهارج

 ةريحبلا ىلا يضفت ىتح“''يدربلا تبانمو ءابصق تاباغ ىلا برتلا يف اههايم
 راجشالاو لاغدالاب و ةباللع يراجملا هذه نم نب رح لك نيب مردنيو

 رييزغ لس هولتيو ايبابمو رهن ي امشلا قرطلا دنع راجشالا هذه عطقنتو ةفتللا

 يهواع وه ةلحم كانهف نيعبسلاو ثلاثلاو نيتثاملا رتهوليكلا تكردا اذاو . ىعرملا

 أبميلقا ريثأتوا متماخول ترجف ازكرمابلبق يدنزام ةلحم تناكو وروين أ زكرم مويلإ

 ناطلس رصق تغاب نيرتموليك رادقمب ةاحلا يب رغ ىلا تذخا اذاو .نادبالا ىلع

 جايس هلوزدلاب ةانم اهقوقنم صاسالا راك نم ةقئاط لع لمغتت وفو ىووتلا

 مالصمو زياجمالا نيلسرملا ةلحم كانه رصقلا ن ره كيعي ىلعو ”بصقل د ع

 )١( يو ان رك رافد اراجلكو اهشجو انوا ااب ةعب را يراجملا هذه ةدع .

 ةسهلو نيتيام انوتيكك ضرع غاب , ىت> ةميظع اهلياسم ةعس نوكيا ضينلا نابا يف

 آرتم نينا

 اكيركو وجيسو يدن داريكو الوجورب اكو ايراطما تس شماوحلا هذه (؟)

  فرتخي دحاو ىرجم اهنم نوكيو عيت برغلا تعس يف اهريسم دعب و ايباموو
 ايماو ربع فرعو ةاوبملا

 تراما ههجو ىلع حولت ةبيبشلا روط يف وهو ايردنا ىمسي ورويثأ تلم :(8)
 . ةعطاقم يف سوكورلا رئاس لثم وهو تيصلا رئاطلا اجي راباك ناطلسلا هوبا ٠ ءاكرلاو ةنطفلا
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 براضم اماو ''”فارئاتلا بتكمو نزاخملاو قوسلا نوكي كلذ ىلب ام ىلاو.

 تمس يف رصمقلا نع تناكاعر لكشلا ةرودم .ةكآ سأر لمف زيلجتالا لاملا
 ميظع داو تمطقو اننا اقم ترس اذاو فيفا اموايكص لع قرخلا:

 اذه . ادنغا دانجا نم ةقرف اهتيماحو ةيركسملا ضايرالا ىلا يضفت عاسنالا

 ردشب هو ا ًاقلارحبلا حطس نع اهوه ةلحم عافترا غلو

 وريبيك ةدلب ةريحبلا هذهب عضاوم ا 2 تربلا ةريح ىوتسم نع رتم ةئاهس.

 لابجلاف ءامسلا قاورو وملا ءأفص دنعو ٠ ًاقرش ةلحلا نم ًارتموايكر شع ةتس لع

 |متماخو سطر راحامي وه ءاوهو ةرهاظ ةئيب ةريحبلل ىكقالا فرطلا ءازاب ةتبانلا

 لازتال ةلحلا قرلب لاغدألا نال برغتسم رما .كلذ ضومبلا نع ابميلقا واخ.

 لازتالةلحلاو لوقا .رزنلا «يشلاالا اهنم فشكتي لو فافتلالاو ةفاثكلا يف ةباغ

 برملا ناكرا اماو يملاوتلا ىلع اهيف مويلار شابت ةموكحلا يتابمو ةثادحلا دهع يف.

 دنجلا دئاقوهو طباض مث بيبط 5 زياجمنالا نم ةيابجلا رومأم ةلحملا كلتب مهن

 اكوجاكول رهب فرعيو يداولا ىلا ةهايم ىبارتت رين يلامشلا ةلحلا يناحيو.

 ةحوطسم اههادحا ناتنق اهننق فرشا ماك الا نم رطس ريبنلا اذه ءارو ام ىلاو

 يفو ولابمإ ةمّقي فرعتو ةمثسم ىرخلالاو وكوجيلاب ةمقي فرعتو ةورذلا

 تسي عاب ياو زال لا ناتلا مدس نيام نو انا نيك
 ضرع يف عت ةلزانمو احجيراباك ناطلسلا رصق تاكو "”يبرغلا بونملا

 يتتسنوربلا بهذملا ىلع ةينارصنلاب نيدت دقو ممركذراملا ةيعئاهبلا موق ىلل مجري ادنغوا

 ةعقاولا تايب رعلا ةكس بناجي وهو يبتنعو ابوه نيب فارغلتلالبح جوي )١(

 تربلا ةريحب ريفض ىلع وباينب و اه وه نيب نوفلتلا لبح دجوي و نيتلحلا نيتاه نيب.

 ملعاو ٠ ايوه يبونج ىلا دئارلا هيقالي يذلا ايبابمو رهن ريغربتلا اذه (؟)

 رب امهعمتتجم نو نوكيف برغلا ىلا امهب رج دعب ناعمتجي ايبابمَوو اكوجاكوأ يره نأ

 تربلا ةريحي ىلع مالكلا يف ْهركْذ قبس يذلا ايضاو»



 سو

 وبيتي ىلا اهوه نم تابكرملا ةكس نا مث "””ماكألا هذهل يبو نجلا فناملا

 . وكوجيلاب ةكآب ةفورعملا ةكألا فئاكنو ةبترغم بهذت تربل ةريحب ىلع
 كود اكرل نيف مار لع قاف كليلورتعلا قوكيرلا لضم كراس عرق

 ةلها رطقلا كلذ ءاحاو عورزلاب نارمعلا ةريثك اباحاوسو ايوه فيعاضتو

 نم طخ برزايم امل ةمدنهم ةمظنتم مهصاصخو مهزانم ريثكلا قلما

 كالت تز واج اذاو ٠ ةقورا اهتامدقم يف مهو ضرالا دح ىلا 08 ىلا ولع

 كانبف يرطخ نع ارمراك نايتسو نفت نانان لع ورك قع عادا

 هقمعو رم فلزسراو و هليسم ةعس رهم وهو رياك

 0 رع ج21 فيس وست كح لكلا مايا يف قيضي ةنكل راتما ةينام

 رهن قشي دحاو رتموليكب كلذ دعب ام ىلاو طقف رتم ضعب هروُع حمبصلرو

 ضيف ةروف امهيلكل ناريغ اكوجاكول رهن نود وهو قررطلا ةححم ايبابمو

 5 مويلا قيرطلا رعو اهدم مايا يف اههمطق كلذب منتما ارو نيرتم غلبت

 نيرتموليك ىلا فصنو رتموايكر دقب اهنع ادعابتم اهتاذاحم لعو ماكألا

 كوشحم راطقالا يوتسم ضرالا ضرم ضي رع ديعص بونملا ةلبق فو
 كانه 'هليسم اعوه رهن نيناهلاو ثلاثلاو نيتئاملا رتموليكلا هاقلتو ٠ لاغدالاب

 راوخا هايم هيلا بات هم رط يف ةدكل هجرخم نم ةبرقم ىلع هنال فيفط .
 ٠ ًايظع ًائلبم ةبقعلا سأر نمي وهم دنع همرج غاباعرو ةيدوالا لياسمو قش
 هيف تندحا دق ةميظع راوخا هل ميدالا رسكحتم رهللا ءارو ام ىلا ربلاو

 ًاضيا اهيفو ةرثك لع اهيف ورف تابتلل ةماركم كانه ضراالاو ٠ ةقيمع ديداخلا

 ةينادوسلا ةيودبملا ةروثلا بيقع كاملا ريرس نع اجي راك نطلسلا لزنأ 01(
 سلشيس رثازج ىلا لسرأو ًاريساذخأ يذلا ادنغوا بحاصابمّومإ  ناطلسلاعم 7 وهو

 .يلاوتلا ىلع ةيرتموليكلا تافاسملا اندروا دق طالتخالاو شي وشنلل مك
 تربلا تح
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 ةريك اناروا ةقئاط راجشالا هلع ومو "نون حلا ناديفألا و ا

 ةرثكّلعلخنلا فرطتسماهيف دجوب كاذك يب رفالا ليفلا نذا لثم ىلع ةرش

 يا ةقداو ُهنم لوطأ هنا ريغ هي رصلا ريا لخغ 0000000

 مساتلاو نيتئاملا رتموليكلا دئعو ٠ رع هب ىتتحيال لحفتم وهو ةبسل ريغ يف

 اهلوطب ةدام اهبعش الا ريصبتالو سيغتف 1 مطقنت نيرشعلاو

 سداسلاو نيتئاملا رتموايكلا تغلب اذا مث ٠ ريصق ىدم ىلع '”لامشلا ىلا

 عرف نابلا يف وهو قب رطلا ملط طق ءارجاكر م هل لاقي ره كانبف نيمسنلاو

 حطبشم هيداو ٠ لاش بوس ةلمقنلا كلت يلب اهف مقاولا ىكَو 00

 رد رطس هيئاج يفو 1 نينامو ةثاعالم هيتفْض نيب ام ةمس غلبت 5 بملأ

 ردقب ليسملا كلذ نع يناورلا كلت عافترا نوكي جارح 0 اهل يباورلا

 نوكيو ىوصقلا ةجردلا ىلا ليسملا قيشي فافجلا مايا يفو ارتم نيعبس

 رهنلا يف رغ ىلا قيرطلاو .ةةبجلاو يدربلا ريثكح ريش ًاضيفتسم 'هارع

 يف هجيرامتو هفيفالثب بهذيف اهركذ مدقتملا ىلا ةيوتسملا ماكألا 0

 ىلا انثي دنعو  ةفتثملا لافدالاو راجشالا اهنوطب ىشغنأ فورجو ةيدوا

 ًةالتخا عضولاب فلتخي روش وهو كو رهن ىلع انلبقا مسأتلاو ةثامالثلا رتموليكلا

 .ضياخم نا فالكلا هجوو.ورويثأ ةيالع يف اهيلع انفقو يتلا رابنالا نع ًايلك

 هؤأف كو رهن اماو ةيرملا ةئيطب لج امو ةحطبتم عقاتم اباياسمو راهتالا هذه

 نوكتو ةييفخ لداتح د 1 0 رجفتي قارب ين فاص

 راتما ةرشع هروغ رادقمو 1 نيتس قبر رطلاب هيقالن“ ةطش دنع 00 ةعس

 (برعملا )3 ةهوكبم ي 0(
 اهندوب ةياغل ةيب ونجلا موختلا ىلع مقت : راطقالا هذه ةماع )١(

 ابوه ماكأب اهقرع كاذلو ماكألا اياب فاو 6

 : وروينا دالب يف ىطسولا ىربكلا فورملا نم زج شو

 : ١



 دال

 فافملاو ظيفلا مابا يف التيمم هدر هود اهفألا ةييفض باع او

 هتيرج ةعرس نوكلو ارتميتنس نينا ىلا ”هروغ ريصي.و راتما ةئالث ىلا ريصيف
 ضرا يف ةذخا لامثلا ىلا قيرطلا فطمنت رهلا تزواج اذاو ١ "'” ةميظع

 ةثام ةعافترا غلبي قيضم يف ًارئاس راسيلا تاذ رهنلا نوكيو ميدالا ةرسكتم
 فرطظتسم بيجي دهشم ف كرعلا يوهم يف هطقسم دهشمو لوقا ءاهمأمحي رثم.

 هتددخ دق اهيف ضرالا مداو لاغدالاو راجشالا كبتشم مراطقا يفو.

 مئاقلا دسلا اهنأك ةيدومع يداولا ضيضح ىلا اوبل ريضتو ءاديدم راوخالا

 ةماه يف ع مو هارتف ادبزم اهبناوح يف امطالتم ىارتي رونا ءامو

 كانبف رشع يتاثلاو ةئامثالثلا رتموليكلا ىلا ترص تنا اذاو ٠ دوسلاروخصلا»

 ٠ رظاونلا اهب راحت دهاشم ىلع ةنم فرشت'''ىربكلا ةيقرشلا ةاوبملا سأر

 نيثم ةدع ىلع ةاوهملا قمار نم ضيغملا ةمساو ةحيطب تربلا ةريحن ىرت'

 الك ًايابت ايروتكقو در ودا تربلا يتريحبو ةريحبلا ةذهنيب نا مثءراتمالا نم
 ليلق راطقالا ضي رع ضرالا نم ديعص امهب في نيتريحبلا نيتاه نأف»

 ةريح اماو ٠ امهئام ريفغش نيبو هيب اهف عقت رةعس تاذ طئاسإ هيلت عافترالا

 ةفنتككت فورحو لابج نيب روصحم ةتماع ةعسلا قيص ليطتسم اهلكشف تربلا
 ةتبلا امل لحاس ال اهنم مضاوم يفو ةحاسفلا ليلق احاس ٠ . نييناجلا الكن م
 نم ةريحبلا رظنمو اهتفاح ىلع ةزشان ءاملا نم ان موقت اف فورجلا نال

 رتم ةئامعب را ءاهز اهيلا ردحنملا ةفاسم رادقمو سفنلا هاوهت ليمج ةاوبملا سار. .
 ٠ يلمس 0 0 هانسق اذا دهس دعي ., ةنكل متم قاش قيررطلاكولسو.

 ترإلا ةربحب لصف يف باهسا اراك رمنلا اذه ت يىذدق )١(
 يدكرملا نوفلتلا ليكوا اب ًامكمو ةحارتسالل الزام ف ةورذ يف نا (؟)

 مقاولا فيصرلاب لمصتي ىتح هند ىلع ري قي رطلا نكل طم ىعتتم كانهو ايوه ىلا
 ةريحبلا ىلع
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 تنك اذاوًافيفخ اليم نوكي ةريحبلا ريفض ىلا فرجلا لفسا نم ضرالاو
 .٠ و 5 500

 لع ةعقاولا وباب ةي تناف ارتم ريشع ةميسو ةثاعالث لع يوطخ نع

 تربلا ةريح
 هيي يب»

 ذخأب ٠ هفاََطو اهئام موج موي درودا تربلا ةريحبل درفلا جيرخملا وه

 ةيناث نيثالثو قئاقد يتامت يف يبرغلا يللامثلا اهفرط نم هب رقم ىلع هتدام اهنم

 يقربلالا يداولا ةرحفم ةاذاحم يف هريس ةيحان نوكتو . يب ونملا ضرعلا نم

 نيتنام نم ًاوحن يرحيو يروزتور لابج نم يبرغلا بناملا محازي وهو

 ةدحاو ةجرد يف يب وئملا ابفرط يف تبلا ةريحب ىلا يغش وارتموليك نيتسو
 نيتاه نيب ًالصاو ةروصلا هذه ىلع نوكيف يلامثلا ضرعلا نم قئاقد عسنو

 هنمنوكتي يذلا فارطالا ا داربالا 0 يف ريكا نأش اذاهِلف نيريحبلا

 يف هوربعو ريثك داورلا نم ٌقلخ رهنلا اذه علطت دقلو اذه - ضيبالا رحبلا

 مويلا ىلا ابروأ لها نم دحاول ًايهتي ملهنا مولعملا نكلو هليسم نم طقن ةلج

 ةقشملاو ءانملا نم كردبال ام كلذ يف نال ةلصاوم لاس ىلع ًامقم مبني. نأ

 داو يف برج نوكي لوط نم ارموليكح نيرشعو ةئام ةفاسم يف هنا الأ

 ٍِق أقنت قرئ اه فورحب دحاولا ةيئاج 0 ةعسلا ليلق عاقلا ديعب ضمأع

 يفو.وننكلأ ل لابج نم قئنت ابلثم ىرخأ فو رحب رخآلاو يروزئور لابج

 هيلآ باحتتف ل نيسخو ةعب رأو نيتئام ةبارق رهنلا طبه, ةفاسملا كلتلالخ

 هلع منو نارا كعوبو امون ل واقل لال وو طوف
 فالآ ةنالم ىلا ادعص هيف يهذت ًاراحشا ضيفتنم يداولا نطب نأ ةقشلا
 تابنلا فلتخم كوش كانه ضرالا مدأق حلملا رحبلا حتطس نع ًاعافرا 9
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 هلو ءاحنالا كالت هي رثكب وهو هكابتشاو هترفول كلسي داكال ىتح

 لوادملا هاي ىارتت يداولا ىش الك ىلع ةباغلا هذه لالخ يفو . لالجو :ابب

 امف راطمالاو لوقا . فناو ءملا ة ةرعو راوخا نم هيلا ةطقاس رهنلل ةدمملا

 لوط عطقنت داكت ال ةرازغلا يف ةياغ نوكلت يرو زوز لابج يف جلثلا نق ت تح

 يف هليسم يفو اذه٠ ىبعقالا دحلا ىلا تاراخبلا طرغم دا ميلقالا امأو ةنسلأ

 ةميظع طقاسم 55 هيف نا ضرالا كلت لها يننلباو تالالش قيضملا كلذ

 نصح يللامث ةباغلا يف هضيغم ناب اهف هرما نم نوملعي ال سانلاو رادقملا

 تربلا ةريحب يب ونج عيسولا يمداولا ىلا قيضملا كلذ نم هثعبنم عقومو ينييما

 ةضرأ لهسيف يرجي هرخاوأو هليسم لئاوا يف وه مث. '””ركاذ انأ ام ريغ ًائيش
 ءاصقتسال ةيسنلاب هؤاصفتسا لهستسم عاقصالا كلت يف هارجو ةيزملبا ةينيط»

 ةسمخو ةئاعست رودا تبلا ةريصب ىوتسم ناك اذا مث . "ىرخالا يراخلا

 0 نينامتو ةئاعس تربلا ةريحب ىوتسمو حلما رحبلا حبطس م نيتسو

 قنا ةييقو نتاع كيرلا هيفا روس ن3 لطرف ان رادع قوك

 نأ هايسنس و قش طفلا ل ف سزرتسملا ىلا تافاقالا قب نيو نع

 ا اذه 010 لا ىلع نوكي طوبملا كلذ

 يكلسسرهم ىرخ زاوم نأ ره ىرم ٍلئتسا ةلاعرلا عبتت امدمحةنس ف )١(

 رهنلا يداو نطبت ادق دنكل اهتراغي مو يدوذاور لابج يب رغ ماكأ يف ريسب ناك

 هليسم ىلا

 ضرالا ناف ةنوئوملاو ةريملا يف ءاحنالا كالت يف رفاسملا ىلع ةب وعصلا ٌدشأ (0)

 قالب ةلهآ ريغ بارخ نيبناجلا ىلع هارجج نم ةلي وط ةفاسم يف

 ةءواعملا تاقرصتلا رادقم نم ةروكذملا تارادحتالا تماع (©)



 د4

2000# 

 ًاراتما رادحتالا 1 رادمتالا ةفاسلا ىلا 1
 دحاولا رتموايكلا ًاراتما تارتمولك | رتءوليكلا لو

 همم ١ بدو به درودا تريلا تريح

 م4 4 الك | لوك نه رتمولكلا

 اى رتموايكلا

 ييرتالا الا سيل تارادحتالا نم لودجلا اذه يف ا ا 5

 بوسنملا قرف نا ىلع لياقلا نم "لقأ اننكح ةرئاد يف يتلا تامولعملا نال

 نزكي دكت ىتح طرفم نيتناملا رقموليكلاو او:نيشنلاو ىشسالتا رقة رابكلا نو

 تالالشلاو طقاسملا هيف ىلاوتت ةباغلا تي هريسم يف نأ تباثلا :

 الل نيعب رالاو سماخلا رتموليكلا ىلا هجرخم نمو ٠ ةيرجلا ةعب رسلا ةكيشولا

 كلذ دعب اهفو لوادجلا وا تاريبنلا نم *يث ةيقرشلا ةهملا نم هيلا ضيف

 ير وزئور يلامث فو 00 الك ىلع ةدسمملا راهنالا ن م ريثك هيف عقب

 تيل يب يق نعم نم اال نيبراو هن عرعر ربان هب لرتشي

 عش كانه هرخاوأ فافض فتكت يتلا ةمنتمملا حابسلا يف كلذ ءارو ام ىلاو

 ةلسلس يبرغلا هبناج ىلع نوكي هتفاسم ةماع يفو اشاو لودحيب فرعي ريب هيف

 ماك ١ هيلاعأ يف يقرشلا هبناج ىلعنوكيو ةرجفلا دح يه يتلا ىربكلا لابملا
 *«تباثلا مختلا يروزنور لابج نوكك ةيلامثلا ةهللا يف كلذ دعبو اروببك

 ٠ يقرشلا اهبناج نم تلا ةريجب ةفاملا ةاوبملا تابقع أش“ لابملا هذه يفو

 نيرشملا ةفاسم يف يلمس رهن هيف حطبنلا يداولا ةعس لدعم نا معاو

 ًارتموليكرشع ةسخخ ىلا رشع ىنثا نيب نم فاتخي هجرخع نم ىلوالا ارتموليك

 ًاروخ نيعب راو ةسفخ نا نملتسا ةطيرخ نم نيبني (1)
 5 اذه ىلا يمرت

 قرشلا ةهج نم نب رشعو ةثالثو برغلا ةهجب نع
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 فطعنم يف قياضتي مث موامم ىدم يف اشي رع حسفتي دملا كلذ زواج اذاف

 لامشلا ىلا تذخلا اذاو٠ يب رغلا لامشلا به ةتهجو نوكتو يروزنورلا فونط

 يف ةجرفنم ةعس نوكك ىتح حسفنيف يداولا دومي كانه لابجلا هذه نء
 .ىلعالا يداولا اما . ارتموليكن يثالثو ةسمخىلا نيرشعو ةسمخ نيب نم ه رخاوأ

 يا يهو . لابملا نيب ةبالع اهنم نوكتسي لمرو نيطو ةيئام بساور هاشغنف

 .ىرج هنم نوكيف ضزالا لاصاص شي رهنلا ىرتو ةبرتلا ةحلم ءادرجةنالعل
 نيب نلت ةتعس لئاه قدنخ يف يرحب هنآك ربلا ضرع يف بهذي قيم

 جيرامت هلئيبلو ارت نينيس لا نيد ني ةووغ تاضو رم ةنافالا ةنايدخ

 هبلاج لويم نم ةيدوم رثكا قالطالا ىلع يه ينرغلا هبناج "لويمو والمو
 ْ ىلعالا يداولل ماعلا عاطقلا كاهو . يترشلا

 .بناملا ليم توكي نييصاصتخا نيعاطق ييضولا ليسملل نا مث

 .يف نوكيو رهنلا ريفش ىلا ريصي ىتح افيفخ اعنم لوالا يف يداولل يقرشلا



 ا

 ا
 ١
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 كنق نتل نمل ا

 عقاولا اهريغضل امهلف اروريك ماك ١ يف نع درودأ تربلا ةحيطب ريفغض اما

 ريدكسم قهاش فرح ابلحاس طيضو ةفصلا نم يوطخو انزاكراوح

 امأو رتم ةام ىلا تم نيثالم نيب نم ًاديازتم اهئام حطس نع ةعافترا نوكي

 ةريعبلا نم دعاصت قرا كذ ءارواس ىلا نبلاو- ةمشلا اقف تاتا

 نوكف ةريحبلا ن 0 ء اهريس ف رح 95 ع بيصلا هأ 0 لاع أ يهمس 2 اباهذ د

 هع ةيواز لع ةريحبلا ن 8 ذخأ ه رمغلا | دهو . ك1 50 و اهتهحو

 ةاوهم كك رشلا يا ن ءالا هاج لع ه 3 + طيحبو بصقلا يلام ن :.مةيأع لالخ نم

 نسا ةيناج ةأوهم اماورتم ة هي امو ا 01 2 ليعسل : رهنلا حطس نع 5 ء اهعافترأ علم هد

 دقو مسالا اذهب ءامتالا كلت أيسلا هل يوطخ يسان انا هفرعب ال ربنلا اذه 00 ش

 أد نك كرب ةلومسل 0 0 طب فورعم ريغ ماوهو وجنس نحب فاكتب | هفرع

 يدع مس الو 51 اكر متي ةيلامثلا راطقالا يف هنومسي و را اما هل نوملعي الو

 باتكلا ١ اذه ف ا الخلا دقلو يروزثور لايج دعو ل 2 نصح دنع الا عاجالاب

 هيلع اوممجا دق نييفارغجلا نال يلمس مسا"



 4 يع

 فطعني مث رتمةئاعامت ةفاسم هتمسلعالبقءسهذي وهوارته ني رشعىلا ةطحنم

 . لامثلاىلا دوعي ىتح ةفاسملا كلت ردقب ريس ناثبايامو يت رغلا لامشلاىلا ادت

 ىرسيلا ةاوبملا اما . ةيصصج ةيريج ةدام اهّنأَق ىثنب ةيوه ةرئاه ىنملا ةاوبملاو

 ىلا بهذي لاغدالاب صاغ ضرالا نم طسنم اهءارو ام ىلاو فيفخ ابليش

 ميدالا يوسريغ يداولا ىرت قرشلا ىلاو برغلا تمس يف ليوط ىدم

 هيك وعوا تارك كل لا ةيغ ةنامتلاو وبيك ماكأب هديمص لصتي

 ةيشاحو“لقو ردن امالا راحشالا نم هضرع يف سيلو هقيقدو شيشملا ريغصب

 يف اسأل ادهم يضل ريك ااظك نرك بسقلاو ينكر ةقاج رولا

 ارد و هءاَرَو ًاكرات ر ا ىلا يناج نم هرايت اهيف مفدني يف ىلا عضاوملا

 كلام قوك دو  ءارو امفو اذه . ةاوبملا ةدعاق دنع غاملا هيف عقتتسإ

 هنم نسحأ ىلع انرظن مقو ام لاما مث مار كانه راظنملاو يب رثلا بونملا بوص

 هلامثلا ىلاو . درودا تربلا ةريحبو ايروتكيف ةريحب نيب اهف ةجردنملا راطقالا يف

 نينام ةفايس زواع ال دارنا دسار فذ قهاش لبج ينرثلا لامشلو

 ءاردش ءاّش ةيالع اعشب ريف جردنبو تارتمولك ةنا ةيئامت رهنلا ةفاحو ه:دعاق

 هجر كل عب ال رمل تمتسن اذاو يلا للا قع 000

 ضيضح يف هحيرامتو هيوالن يف باسني هتيأر هتيرج ةهجو يف هيلع تملطاو
 تردا اذاو . مسفني ةريحبلا © تأر بونملا تابقتسا اذاو ةميظع ةاوهم

 هذهو رهنلا ريغشت لصتت ىح ةتفاهتم ىلتلابجلا فانآ تير بر ثم فراعلا

 الع ءامسلا يف ومس هتمس ىلع بونجلا ىلا ذخأت ةرجفملا ملعم يممو لابجلا

 يف ٌنهريثك ضع, قوف نوضب تابكارتم ننت اهلو باحسلاب قحلت ىتح
 يف مامغلا نم هامسلا ق ا ٠ نيملل بجسم ةنكل ميظن ريغ لكط

 هتاهينه يف لا لاخلا كلت ةيؤر نعراصبالا منك هناف 0 كلت عاقصا
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 نيدشلا ضرارع انياينرزتلا مون" ليلو 5 دقلا :ةدماهرتكا نكت

 لصتي ربغا يئاوجرا نول يف ولا بابع قشت نانفلا ىرت لابملا باححب

 ةرفصلاىلا ةبراض ةيدرو ةغبص هاشنن يجتران يزمرق اهدا نولو ءامسلا نواب

 نم هل سيل دهشم ( ةبصقلا هفافضو رهنلا دهشمب ًانورقم) دهشملا اذه نا الأ

 هجرخم 1“ مب رقم ىلع رهنلا طش ىلعو اذه . لالملاو ءاهبلا يف ليثم

 ماو. سايكآلاو صاصألا نم ةقئاط الا يه امو ةزهلا وذنكلا ىرقنم ةيرق

 ديرأ اذاف ةليلقو اًدج ةريغص كانه ُبراوقتلاو . ةراملا قع لافت ن الا طشلا

 كاتيفو . ةريحبلا يف ةكلاس يوطخ نم اهب اونأي نا اهيحّالم مزل الوم غب رفت

 ناككب ةبارغلا نم |هتفص ءاما تاحفص ىلع ةيفاط ماومللا نم فيثك ب - ةمقبلا

 قيارع ناعم ناك للم ًامامت وملا يف ةدعاصتم ة يهف

 راطقالا كلت يف دجوب القو ءالا ريط نم لق ام الا ةريحبلا يف سدلو . لئاه

 روش لالخ هنم ةطقتلا كلت فِي يداولا ءاوهامأ حاسقلا وأ ءالا سرف

 ةرارملا ةحرد تزواحجت نأ ردنو 3 ٌةفاج وهو ردصلل حراشهزت هناذ رياربف

 انربتخا دفلو ٠ نيعبس نود امىلا ت تطأ وأ ترتر نئاقع نينامتو ةتس اليل

 ام ةعس اذأف او. ٠ ةنسرياربف رهش نم رشع عساتلا يف هجرخم دنع هعاطق

 لضافلاو طق رتم ةئام اهنم هليسم ذخأب اتم نوعبسو ةئام هيبكم ني

 . ىدربلاو بصقلا تابنب لفاح قراقر ”هزام ” عقتتسم 1 و

 0 و راسل ةيفراع ام ىلع هدعبأ ناف ريك نيل كاذع ريتا روفو

 تاعاطقلا يأ يف ةتيرج طسوتم مطعم ناكو '"' 0-0 نيتسو 0-5

 لابجلا هذه اهب نابتسي ال باتكلا اذه يف ةجردملا يلمس رهن ةروص نا 01(

 وهو اهنع لحرو ةموي اهب ماقا ار ةمقبلا كلتل دصاقلا رفاسملا ناف ةبارغ الو ًاليلق الا
 رتم يفلأ ةبارق اهعافترا نوكي لابج ةلسلس اهل نا يردي ال

 اهضيغ ىصقا يف رثثنيح امم ةريحبلاو رههلا نك (9)
15 



 د14

 دق فربصتلا بتئاكو ةناقا قة نياك ةيواو ةلايح وبدلا

 رهنلا يف ءالا ةروف عمو + اقل قس نطو ١ 0 قيراو ةكم

 واسم ةعافتراو . ةاوهملا ندبو بصقلا قوس ىلع ةعقبلا كلت يف نيب رهاظ

 :ريعبلا يقوي ماع ل ماهر ززاغ ام رودوردا كرر روق ىوتسا
 د 01

 لا الف يرتقي ةفولاو 0 قاوز راو افلا ىف ةياغ < نر اانو لوقا

 لايخلا ثوشءلوألا ةفاطوتم تنازع اًذاو.''قاذملا هيرك ملم وهو ةرضخلا

 هيرج نوكيف برغلا تمس يف لوحتي هجرخم نم ةبيرق قطقن يف يبرغلا
 ىلع بلغ طقتلا كان هتقرافم يفو تارتموايك ةس نم برت ةفاسم هيف

 ةنم عضاوم يف نوكت 7” ف يدار فحق لايقأا لا دخن هقيحو

 ةفنتكم''”راوخا هيبناج الك ىلع ولع ترم هيلا طقاستت رتم فلا 0
 ةيالعلاو راحشالا نم ةفوشكم“٠ د ةيقرشلا ةيالعلا اماو ةفتلم راحشأب

 ابهجو نوكيو لابملا دح ىلا ادعص بهذت يهو لاغدألاب ةشورفم ةيبرغلا
 اهحفس ليم نكك ءاعرق لاسيما كلت مقو دملا زوجتروسك اذ ًاعدصم

 وهو ارتم نيئامثو نيمبس نيب فلتخي رهلا ةعس طسوتم نا ملعاو ءنيجش
 ةيقرشلا ةهجلا نم هريس يف هيذاحتو ةياعتسم فورج نإب هيوأت يف ريس

 نوكتو تارتموليك ةتس و ١ ةسجخ هردق ىدم كلذ ىلع موقتف اروبيك ماك١

 ةيالعلا نا مث ٠ تارتموليك ةعست وا ةيئامت ىلع ةطقنلا كلت نع وذنكلا لابج

 ضل اهنميقرششلا ىناجلا نا ريغ قالطالا ىلع ةرومعم ريغ اهمأ ربظت ةيقرشلا

 ليان ابايات دصق ىلع ةروراق يف ربنلا اذه ءام رم ًةينيع انعم انبلج دق )١(

 اهام قي رهاو ةروراقلا تمطحا علاطلا ءوسل نكل يداك

 لابجلايتاسلسنيب امذ مقاولا مساولا يداولا ال ربغلا ةقش يذلا ليسملا ينعا (؟)

 ( بكرمملا ) ةحيطب وا رم ىلا راع نم ردحني لودج لك روخلاب دارملا (*)
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 تارتموليك ةرشع ىلع رهنلا جرخم نرعء انكالو '”نيلهالاو عورزلاب ةرامملا

 رجش نم ءيش اهيفو رسيالا هبناج ىلع ةمقاو يو ايبَسوك ةدلب ىلا انطبه
 نيتس نم اهعافترا يواهم ىرت يب رثلا بناملا نم عضاوملا ضعب يفو زوملا

 ضرالا دمصتت يقرشلا يناملا ىلعو ءاملاقوف مامالا ىلا ةز لا

 شورفم ءادرج ةطقنلا كلت يف ةيالعلا يا يو ةيالعلاب لصتن ىتح جيرادتي
 يتلا عضاوملا يف ضرالا بارت نوكي دقو فادصالا ااقيو ءابصح اهدا

 وا صمللا وا ريملاك ضربا نوكي دقو ىَراّولاب ءيش هبشا راوخالا اهتددخ
 افك يافتت ةيبرثلا ةيالعلا ىرت نوت ءاروبام للا فك ذاو حاكلا
 ةلسلس هع ةدرفنم ةيبقتم ةكأ كانهو ةيبرغلأ لابلا راهنالا ترجاه
 ارتمولبك شع ةسخ ىلع هج رخم نم تنكاذاو ميسف بعش اهلصفي لابجلا
 ةيلامث رهنلا ةهجوو يب رغلا لامثلا تمس يف ةبهاذ وغنكلا لابج دتمت كانه

 ديعب رؤخ كانه مقاول يقرششلا لهسلا مطشوب“ يروزور لابج بوص
 اًداح .ةرادحتا يا ةدسم نوكيو نبل ىلا يغشي ىتح ردح نم طع عاقلا

 لاغدألاب صاغ وهو هيلع نايدومع هايئاجو اهمامحت 0 نيثالثو ةسمحخ هروغو

 نريتت رهاظ اذا هعاطقف اروبيك ماك ١ ةهج يف 28 عجارتيو ةكمتشملا

 لمرلاو ىصحلاو 3 نم ةدضانتم تاقبط اهندبف ةبالعلا ضرا ةفص نم

 ىدم يف رملا ة نمو نيون | كح أف ةليمس ةيزيابا اهل ةئيطو

 يكس لاو اشانمين نيب ةمقاولا راطقالا يف قالطالا ىلع ةرامع ال ناىرأ 1 (١

 اروبيك ماك ! يف نيلهالا نم رظنملا يشحو رن الخ ام

 انك يتلا ةطلغا نع لدمن نا ىلع يضاملا ماعلا يت انتلحر يف لالا انتربجا (؟)
 ةريملا دافنل يوطخ ىلا نيمجار انيئئاف هتماعب رهثلا لحاس عيت انسفنال اهاططخ دق
 عضومو رشع سم ءايللا رتمواكلا نيب هفصو نم باتكلا اذهيف ًاجردنم هارت اف ةنوؤوملاو

 انماطا دق انئا ملعاو . نورفأسملا هنا امع الا ذوخأم سيل يروزتورلايداو نم هذافن

 يروزئورلا لابج نم لامشلا يف ىرخا ةرم رهتلا
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 هارجم يف ريسي وبف اليلقالا ريفتت ال رولا نع لامشلا ىلا ةنم تارتموايكة دع

 ًأدبم نم ًارتمؤايك نيسجخو ةثالث ةريسم ىلعو ٠ ةتعرسو ةبسانتم هتاعاطقو

 يروزتورلا لابل يبرغلا بوما هيج ىلا ومر ضخما ةدلب دنع ربا

 زاقما ةرشعو ةكبب نيب نماتحا ةلاعإلا هلاق ام ىلع وينو رمش يف هروغ نوكي.

 ةطقنلا كلت دب هناف جرح قيضم 6 باس ةليسم ناك كلذ حص اذافا '

 نيتس رفثموي تناك هتعس نا لاق ٠ ماعلا هعاطق هيلا دوم. تارتموليك ثالثب

 "لامر لع ضفدع ةيرجلا هيدع ةرفتفلا ىلا ةئانو هوو اتم ةعضر قم

 نافذ ايثكرادقملا فلاختم الا ةمقبلا كلت يف رهثلاروغنظا الو لوقا ءابصحو

 ةرتم نيثالثو ةينامثردقب ةتعس دجوف ليلقب اهدعب ةعطق سريرتس ةلاحرلا

 ارم ر شع ةسخ ىلإ رفع الث نيب قاتم هفرح عافتراو راتما ةثالث ”هروغو

 لداعي كلذو ةيناثلا يف ًارتميتتس نيثالثو ةئالئو ادحاو ًارتم هيرج ةعرسو

 00 ةينايلا ف اتم نينو قينلاو.ةئام ةاهز نوكي ًاقرصت

 يِرَه رسلا باتك يف درو ام ىلع يلمس رهنل هلا هلو تلق

 ةفاسم ىلع ينيبما نصح ةلابق ةيدعملا عقوم نم كنك "يلا نسئوج

 نيعسلا ناب. نود ةةينينا لا نق يرد لوب نر 1 طر يق

 نيوسكم نييقترم نيفرج ني هارج نوكيو ةداح ةتليس نأو رتم ةئامو
 نم ىدع الام كانه هرج نأ نق سعلا قري أ تايم ًالاغذا

 بكرا لقتل مجحلا ةريك كاتع فراوقلا نوكت نأ تامزلعسلا نمو حاسما

 عوبطلا ىلنتسا رسل (ايقيرفا لهاجم يا ) اكرفا تكد باتكرظنا (1)
 امى٠ ةنس ندنل يف

 يرنه رسال ( ادنغا ةريعتسم يأ ) ثيروُتْكَتورب ادنغوأ باتك مجار 6

 .190؟ ةنس ندنل يف عوبطملا نلساج



 ام محول

 السوليك يعبراد ةيينام ءاهز تيبلا ةريجب ىف هّبصم نعدعبت دم عطقىف قيس من
 . 2 روروط محسقل ىروزتو/ لاب ىلامشس
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 عقوم نع لفسأو "٠ ضاخيال رهنلافةلجا ديدش رايتلاو ديسب روغلا ينال باودلاو
 عراسم كانه هلو ىربكلا وننكلا ةباغ ءاوطا يف رهنلا صوفي ريسيب ةيدعملا

 نيمستو ةتسو ةئام ىلع درودا تيبلا ةريحب نم تنك اذا مث ا

 يداو نم ةمطق لخديف لابملا بامش نم ثعبفي رهثلا ىرت كانه ًارتموليك

 تبربلا ةريحب وذل ىرم ًالامث نيتراملا نيتريبكلا نيتاوبملا نيب ايف ةرجفملا
 بشعلاب صاغراطقالا حيسف لهس هجرفنم نم نوكيف ان جيرفني يداولاو

 لجسلا كلذ يدا ىلا تبلجتا دقو ةعقتتسم مئاقب هئاحنا نم ريثكيفو لاغدالاو .

 ترا ةريحب هايم نا يف سير الو ةقبط تلعأف لابجلا نم ةردحتم فارجأ

 كلت ةماع ةرماغ :لابملا ماك اب فحص ةشرفنم ةيلاللا رصمالا يف تناك

 كلذ ىلا ىارتت مدقلا ذنم 1 فارجالا هذه تا ىلع ٠ (””راطقالا

 يفو . ارحب سمالاب ناك دقو . دج ويل حبصا ىتح ةميدأ مفرتق لهسلا

 0 نالت هرج يااواو انفع ىرااوادلا رك لبسلا اذه

 يف رولا عطق نملتسا ةلاحرلا نا مث. ايا تبإلا ةريصحب متاطب ىلا ريصب

 مكأل نم عتاب هللا نع ديال معصوم: نم ١451 ةنس نم ويلو رهبش

 ارت رشة هروغو ارم نينامت ىلا درت دك نا لاق ًالامث

 ةبقع يف ىرجم هل ت د لامشلا ىلا كلذ دعب ايفو . ”ةديدش ةتليس و

 ىلع ترص اذاو اذه , ”” ةرتم .نيئالث اهعافترا غلبي يلمرلا رخصلا نم.

 روكأأملا ادنغا ةرمعتسم باتك مجار 00(

 سداسلاو ةّناملاو نيعبسلاو سهاملا رتمولكلا نيب يكلم“ ره ليسم نا (؟)
 | لوهجم نيعسنلاو-

 رامتالاو لوادبجلا اهمباج زيلب او ةريحي بساور يداولا اذه ةماع هيف

 نيما عم يأ ) «اكرفأ نوف ستره ميل اشاب نيما تم. » باتكر ظنا (4)
 (ايقيرفا بلق يف اشاب

 روكذملا باتكلا رظنا (0)
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 ةيدس نم كانه ةيداو ةنسالوكت ريثلا [ دن نع تارتمواك ةردقو قاف

 لامشلا ون اقطعنم حسفني نا ثبلي ال ةنكل '”'ارتءوليك رشع ةينامث ىلا رشع
 ةثاعبس بيرق يداولا عاق نع ةعافترا نوكي ةياغلا ىلا رعو كانه فرملاو

 اهتماع بوذملا ىلا لامثلا نم بهذت ةمجأ ةّمقَإ فرملا كلذ ءازابو ."”ثرتم
 ارو راتما ةعب راب يداولا عاق نم طحا تع لابحلا ةلسلس ةاذاحم لع رع

 مضاوميفو فصنو دحاو رثم اهتعس ىهنلل اليسم لوالا نمزلا ذي تناك

 تاش ةصاغ لابملا تائب نم هل أ ةطحلنم فونط أهريس 2 اهضرتعي أهتم

 مزال ماعلا | رئيس نب كل طنا ١ ةجالاو اهنع كفنم ريغ ةاورملا فرج لفاس

 نواب ايف كوالا اقاككألا لويتبلا مايا قو تضل قمانم هاد 10

 يف نيتبعشل بعشنت ًالامش اهنم نيرشملاو يارا دكت يف وجئراب قب رطو
 نطب نم ةطبان ةقيرو ةراخ ا رع دإبلا اذه يفو ةجالا كلت فصتنم

 نايلثلا ةجرد نم اهترارح برو درجا ءارع حارب يف حاسفت ضرالا

 قوتك يداولاب اهم قيراط عطاقت دنعو ٠ راطقالا كلت يسأنا اهب ينشتسي
 أهضعب ةيكارتم ءاضقلا يف ةئاطتب اهنانق ىر بحعم رظنم يرو زور لابحل

 نيعلل قور 7 م تاهولا م نو ٠ ٠ ىرخالا ربظ ىلا اهنم ةدحاولا ضع قوف

 زايت جا كعو راتما ٌةدع ةفاسم يداولا ىلا د بصتم اهردحتم ”داهو ار

 ةماعلا يف وهو باشعالا هولمت امهان دج ضرالا حبص 1 هيدا لل

 سل يدلل ل قا لال سس ل بالا ل دب رطلا انه 0(

 يداولا كلذ مطقت

 ةقطنم ىلع مالكا دنع سماكلا لصفلا يف 50 اذه ةفص اندروادق (؟)

 ثربلاو درودا تربلا يتريح نييام

 رجشلا راغص فلق انقتطف اهيلع لدت ملام قيرطال لمجت نا يف ائيثع دق ()
 هيلع دب زمال يذلا ءانعلا يقالي نا نم رفاسل دب الف كلذ عمو لوقا . ةمجالا يف ةتانلا
 ةمحالا كلت هزايتجا يف



 كا

 فراصم طيس يفو هئاحنا ميج يف ةثبنم لافدالا نمأناتش هيف "نك حارب.
 تناق تارتءوليكة سمج ةفاسم يف ةيقرشلا فورملا نم تذخلا اذاف ٠ راغص
 اهردق ةعس هل لامثلا ىلا بونجلا نم هيرج يف بهذي لودج ةهجاوم يف
 ةنس نم سرام رهش يف هانعلطت اننا ريغ ًافصنوارتم غلبي هروغو راتما ةسخ
 نوكت ريهنلا اذه يب رغ ىلاو قالطالا ىلع هل ةيرجال ريدغ هب اذاو 15.

 ليذ نمو قلق لع سوسروبلا يخت اهيفو ًافافتلا رثكأ لاغدالاو از شن دشا ضرالا
 اهبكري ةيدعم كانهو ىكلمس ره كانه تارتمواكة مبس ىلع ةيقرشلا ةبقعلا
 ةياغلا ىلا ف ةرطتسم ةطقن ةطقنأ كرع ف نرقاو ءاعربا مهتهجو نيذلا نورفاسملا
 ةنزابتم اب هلو ا نال ملا فيدل ناك لم حم نورك تر

 طحنم ىصقا نع اهعافترا نوكي نييوه نيرئاه نيفرج نيب فّوطي وهو:
 قاطنالا فانا نطو ةريتك هرانت هريسو "لو قيام نم وعملا
 مادو 1 دك ملظع ”لك ام هنفرخ ةماعيف يفو ىوصقلا ةياغلايف

 دمت يبرُعلا ينالا ىلاو قاسلا ليوط اهتنن ةفئأم هيطش الك لع

 ىف ص كرا ضو مم نمو تارتموايك ةعبرا وا ةئالث اًطوطب تاطسبنملا

 ديعصتلا يقربلا لظيو ةينحلا ضايغ ًادبم كانهو . اردت ةحردتم فورح

 ةينامث وا ةعبس ىلع رهنلا يل رغ نع يه ثيح وفنكلا لابج تانب ىتح اي ردت

 تارتموليك
 تاد دقفاو.# ةئس سرام رهش نم 0 يف تجرختسا يتلارا ابسنالا اما

 نوعسنو دحاو رتم قمعلا طسوتمو 0011 نوتسو ةيناك ءاملا حطس ةعس نالع

 اهمظعم ناك ةي راو .ارتميتئس نوثالئو نارتمريسملا سمغتم ىصقاو ويس

 يف هلام ةعرس طسوتمو . نيالا يأ يقرشلا بناجلا ىلعو ىرجملا يمص يف.
 ةلجو ةيناثلا يف ارتميتتس تلورشعو دحاو رتم عاطقلاب ءاملا ةعرس ىهتنم

 ةيناثلا يف ًاببكمارتميتنس نورشعو ةمالثو ارتم نورشعو ةسبراو ةئام فرصتلا»
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 ف ةرتعيتتس نيثالثو نيرتم رهنلا ءام نع ضيفلا عاسفترا مم ناكو
 و ءاملا قيط ةعس نوكت نا ىلا يدؤي كلذ ١و.# ةنس 26

 طخا يف رهنلاو هتاباسح تجرختسا دق فرصتلا نا ملعاو لا و

 اروشا ةتهرب تناكر ظبق ةباهث يف يأ هطاطحتا

 19 يف غلب دق درودا تربلا ةريحب نم .م رهنلا دروةسسم لأ مدت امف انلق

 ا ل ا ا يت ويشار انام ةعيلا هالزين ارق

 نيب ةرتق يف باحسلا ءام نم ركذي ةيشل تنا دق ءاملا نكت ملالو
 يف رييخت هيلع أرطي, مل ةريحبلا بوسنم نا نهذلا ىلا ردابتي ناك نيفرصتلا
 نم هيلا 3 هفرصت يف داز ام رادقم نوكي كاذ لعو ٠ ةرتفلا كلت نوضغ

 ابمكم ًارتم نيرشعو ةعبس ماكحآلا نطب يف هريسم ءانثا ةدمللا لوادجلا

 جرخي ام رادقم نيب قرفلا نوكيينا دبالو ةيناثلا يف طق ًارتميتنس نيثالثو
 أبظع 3 تربلا ةريحب هيعوتست ام رادقمو ءاملا نم درودا تربلأ ةريح نم

 يروووو ابعت يدوم نيصلا هايم لت ىلا ةذيدبلا راوقنالا لال كيذ

 برو اذه دج اني اهدروتسم نوكي افاُطو اهتمج تغلب ىتم وننكلاو

 نم ىلاتسأ ةلاحرلا هتبثا ام انذختا اذا هّدم نايا رهلا فرصت براقيام انكردا
 د ال فمر نوف ىف فاعجا هناا لاق" "ناكل اذ ميو كارزاتلا

 50 أ اهتوتحني ةدحاو ةبشخ نم ع كلت يف براوقلا نصت 1(

 داك دقو ةنكمط» ريغ ةقلق ءاملا تاحئص ىلع اهارث ىتح مجحلا ليلق اراق اهنوئيكيو

 كانه ربنلا فوجو . هترود دادتشال رايثلا ءارو ام ىلا سلقلا لسرت نا انيلع منتي
 حاسُلاب لفاح

 ١6 ةنيحص رظنا (؟)

  يلتسأ رسال ايقيرفا لهاجع يا « اكرقأ تسكراد » باتك علاط (*)
 1١881 .ةنس اردنل



5 

 هيقالت ةطقن تح ارتموليكر شع ةعبسو نيام ىلع درودا تببلا ةريحب نع وه
 عسا نيعستو نيسخو ةسخ نيب فلتخت ةتعس دجو هناو وجو دار رهن

 هده با هون ةئئافلا نيرمين نوافعو نيران رفح رج

 ٠ هادم نايا يف رهنلا نوكي موي رطاملا عيبرلا لصف يف تجرختسا تامولعملا

 ذا زاحيالا ىلا دمعف ليصفتلاب هروغ رك ذ ةلاحرلا اذه لفغا فيك يردا الو

 ىهتنا « ريما لوما روغلا ديعب ميظع ربن ( رولا يأ) هنا » : لاق

 هيف انيبت يذلا مضوملا يف هضيف نأبا يف رهلا عاطق ةحاسمو دوت
 اب نم رام ناعرسو ةحلستو نيّتام غلبت -..١ ةنس سرامرهش يف هفرصت رادقم

 يلتَتسا ةلاحرلا اهدمتعا يتلا ةليسلا ةعرس عاطقلا اذهل انلمج اذاف ًاقصنو

 فصنو ةعب رم راتمأ ةرشعو ةثاهتس ءاهز ضيفلا نابا فرصتلا رادقم حيبصيف

 يقرشلا بوصلا تي اشاوو وجوربتن رهن فرصت هيلا فاضيو ةيناثلا يف

 نرثقم نع لامثلاىلا يب رغلا بوصلا يف هيلا نايضفي نيلدج والو دج ف رصتو

 هذه ةغرفت ام رادقم عالطتسال اهيلع لّوعي قليسو نم سيلو .وجوري
 لوادج ووري لودج اهنم امس الو اهضعب نا ىلع يلمسلا يف تادمملا

 ةريجب ىلا ءاملا نم رهتلا كلذ هب ثعيي ام غلبم ناب لوقا ا نأش تاذ

 ىندأن او ةيناثلا يف بنكم رتم ةثاعبس نم “لقا نوكب ال ه”دم نابا يف تلا .

 بيكم رتم ةناعبس هرورمجو ةيناثلا يف ًاببكم ًارتم نيسحخو ةئام نوكي هفرصت

 تربوي يقدر جوملا قانا[ هي نيام مقر اه ةنانلا
 نيرشعو نام ىلع درودا ثربلا ةري نم راص اذاو . ارتموليك نيس نوكت

 نم او هلوطيف بهذي 'منموأ "و جو ريش لودج هب نرتقي كانه ًارتموليك

 ىداولاو اقوشكم احا اهيف ار نوكب ىرخا ارتموايك َر شع ةسخوا ةردع

 ةقطنملا ىلع مالكلا يف سمالعا لصنلا يف لودجلا اذه ىلع مالكلا مدقت (1)

 تربلا ةريصو فروخ كربلا ةريص ني ةيقازلا
0 
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 كانه ٌةتعس نا يه ةدحاو ةهج نمألا اهركححذ مدقت يت جلا هلالخ ميقم

 ةريخالا ارتموليك نيثالثلا وا نيرشعلاو ةسجلا يف ربنا نا مث . ةريثك فلاختت

 يداولا ضرا قطن يتلا ءاجرالا ةعساولا يدربلا مقانم يف حبس هريسم نم

 كلت ضماغ يف كولسلا كشويو . تيبلا ةريحبل ين وذملا فرطلا نم ابأهذ

 مويلا ةلوادنملا طئارللا نم ةطب رخ نمامو٠ رد بكرا لعنوكي نا مفانمل

 نم تائم ةتحاسم يدا < م 7 اهنا مولعملاو اهرادقم اهب يمقن يدبالا نيب

 راصبالا نع بوجحم نيننك ةريحبلا يف رهنل ند ةعب رملا تارتموليكلا

 رهنلا اينإ اأو هعقوم ىلع فوقولا كلذب رذعتي ىتحأ "بصقلا يلاع نم ةباغب

 مامالا ىلا هماكرب ذاق ًائيشف ًائيش ًاماكر اهيف ةنيط بسريو ةريحبلايف عفدنيف
 ةحعاط حيردتلاب نوكتتقراقرلا تناك كلذلو ةدوجوملا ةنكر كلذ نم نوكيو
 ىلا ءاملا حطس نع رباتلا سيلا نا انيب مارا رئاث اهيف روثيف ةيلامشلا ةهملا ىلا

 دنع رهنلا ةمس اماو . بوذملا بهم يف املوطب ٠ ع : مقانملا كلت نع بونملا

 ةهللا نم هب فحيو . ًارتموليك نيمب را ىلا نيثالثو ةسخ نم نوكيف ”هامرم
 يضف تح يزيزما رم اهباعش يف باسني يتلا ىربكلا ةاوهملا داهو ةيبرغلا

 وتسم ءاوملا بطر رملا طرفم ىتدالا يلمس قذاو يلقاو اذه . ةريحبلا ىلا
 لسرت 1 ايق ا ةماع يفو «فافملا مأيا ف قح - نادنالا قفاون ال يوج لب

 لك كلذ نوكي داكيو دوعرو قورإب را ًاراردم اليس دالبلا ىلع ءامنلا
 وا يلايللا يف اهثودح لشي ةيولا رهاوظلا هذه تناك الو. يلاوتلا لع مو

 ةأطولا ةديدش ناكملا كلذ يف هيلع نوكتف اه« رعذني رفاسملا ناك حابصألا ش

 يتشرب م د لور ا )00
 ٠ ةريحبلا كات نقم مهب وكر يف هضيغم بناحب اورم دق اونوكي نا الا ؟ الا هيلع فقوو
 ميظع ء رهن ربخ ةفلب هنا ل ةلاسر يف لاق نيملا ىأرم هارب نا ًاضيا اشاب نيمال "تأتي لو

 يبوذملا هفرط دنع تربلا ةريحب ىلا بصي



 -1 66ه -

 يداولا كلذ ضيضح ىلا وروط ةبالع ميلقا نم لاقتنالا يف نا ةحاشم الو

 لظ ضرالا يف سيلو ةرارحلا ةقرحم سمشلاف نادبالا ىلع ًاكّئض رحبتسملا
 0 م لا و 5 ٌ 5

 اماو سسروبلا ليختو نوبَرفلا ضعب الا رحشلا ةمداع اهنال هيلا ىوؤي

 ليسلا نايا يكلمس يداو يف َرْفَسلا لاخا الو '” اهيف رخاز ٌرحبف ضوببلا
 ةريغص ةبيود وهو ذلقلاب صاغ ليطتسملا ٌشملاف . مقانملا ةءادرل رذمتم الا

 نونوهوم ممم اذاف نيلهالا نم رفن ضعبب انقيرط ف انيمتتلا دقو 0 دارتلاك

 مقانملا ءاوطا يف ضب ريو“ '"توقلا ةلق ىلع كلذ تلمح دقو مهنادبا يف ةحص ال

 .تيأر نأ يل ىنأت دقلو ٠ : هل ةلاقم يف دْلَو ماقاقلا لاق . ةيالملا رمظ ىلع

 رهمو ''"ءاما يبظ اوس الو صّتقلاب ةرامعلا ريثك يداولاو "”نمزلا نم ةلماك
0 . 3 511 

 .مقانلا كان يف دجويو كربلا نول مق انقلا لازف فئاوطو .”ادنغأ

 ©” رقب ايا
 ربعسد ربش يف يداولا نم ةعطقلا هذه يف لغوأ هنا ركأو ةمالعلا لاق )١(

 ”هلوق حص ناف يزت زن أ ةرشحب ممدنع ةفورعملا ةسودلا ايف دهاشن ال91 ماع نم

 لقنت املا نوثحابلا فشتكا يتلا تارشحلا ةفئاط نم ةبيودلا هذه نوكت نأ ورغال

 نيب ةدحاو ةباصا طق ثدحت مل هنا ينغلب يناف نييمدآلا ماسجا ىلا ماوُدلا ءاد حاقن

 ءامضتالا كالت يف ءادلا اذهب باودلا

 مهضراو ًاريثك ايش هنم نوطقتلي مو كسلا لج دابملا ءالوه ترق (؟)
 اهيف تابن ال ةدماه

 «1١5 1 ةنس ريعسد يف دلوت ماقماقلا اهبتك« قد ه ةلاقم رظنا مز

 اسقاد_ سب وك ةينيتاللاب ةمساو .(4)
 يزاموكسب وك ةينيتاللاب ةعساو (0)

 يدرو اكتدير اريكيق رسلا العا (1)
 .ةيوارفكلا رقبلاو ةيئاوتسالا ةب رارفكلا رقبلا دجوت يداولا اذهيف نا لاقي.(



 -[ةهك-

 م2 عباسلا لصفلا اج

 ايروتكق لين يف

 لفسا يفو نوير لدانج دنع ايروتكف ةريحب نم رهنلا اذه جري

 ةدع ةريسم اهتمس يف لظرو ةيبرغلا ةيلامثلا ةهجولا دخت لدانحملا كلت

 ايعافرا تلتف ةوسنلا قورملا ساق قو لزوم قوكو تانك"

 رثم ةلامسخ ىلا ةنامئالث نيب: فاتت هارج ةعسو ارم نيعبسو نيسخخ نبي
 ابيلع ةرامو ةرآت اهب نم ةلسنم هأيملا باسنت هي ةلاررحس ةعدأ عمر

 نم راص ىتمو ٠ ضعب تح انضم لداتللا نم اين اهريس يف ةثدحم روط

 هجرخم يفام لثم ةسّرم هم ةركم لع رع تامر هع اناسم قع ةييخيلا

 ةدإب ىلا ةطقنلا كلت نمو نوأ لدانحي فرعي ىّوهم يف اهنع ُهْؤام طفاستبف

 كلت 00 رمال نوكي نوبير لدانج نم ارتموليك نيتتسو ةعبرا ىلع يجوجاك
 أص أب وكر ةدلبلا كلت تح رهنلانوكيو ةعباتتم طقاسمو عراسمت ةعطقلا
 0 سوا مارال
 انيوش ريش اماوب 'ايعرع نع ارتمولك رقص او هلام لبع اجوش ةريخب

 ردشب حتلملا ا اهناقرا غاضيل مثلا ةمشهم ةليطتسم ةحرطبف

 امهدحا طسيني ناعارذ الو برغب ارش ةرشتنم يجو راتما ةتسو ةلايو فلا

 . نيب ةئتاو صو قرشلا بونملا تمس يف خلو يبرغلا لامثلا تمس يف

 قرش ب. "مو +١65 يثرجاهو يلامثلا ضرعلا نم ةيناثلاو ىلوالا ةجردلا

 تمس 3 وينوجوج رهن قرشلا ينونملا اهفرط نم اهيلا ٌيصنيو جئيرج

 ةيبرغلا يكلمسلا فانض يف الا دجوت ال يو ةيسرنانلا
 روشنملا كرتَدك رك ةلاحرال باتكن مةمظعم اجوش ةريحي ةفص انثطتقا دق )١(

 ؟محو ةنس ةيفارغجلا ةدب رجلا يف



 - 1ةال-

 امل لاقي ىرخأ ةحيطب هب لصتي كانه ايروتكق رحب نع برغلا ىلا بونجلا
 نوكي يويسلس رهن نم عقلتسم ريدغ يو نيينملا ةبراقتم يويسنس ةحيطب

 يف ةئشانلا تابابصلاو لوادحلا نم ىلحنم اهؤامو ارتموليك نيثامث ءاهز امهلوط

 مئاقبلا ىصقا ةريحبلاو . اهنم تارتموليك ةمسآ ىلع ايروتكف ةريحب بونج
 مسق نم يلامثلا ءزجلل ةرماذلا ءاحتالا كلت يف ٍةرثك ىلع ةروطسلا ةلحضلا

 زوجت اهتحاسم '"نوجلا لبج تانب ىلا يلورمأ يلاوح نم ةدتمم اجوزوب
 ىرخأ ةحيطب يلامشلاو يقرشلا اهيفرط يف اهب لصتي ةمب رم ةدحاو ةجرد
 لجاام اهب ةقطنملا كلت مناطبلا ةماعو "”نيتفضلا 'ةبراقتم ةليطتسم

 يدرإلا ةفاثكل رصبلا اهلوانتيال اهنم ةريثك عضاوم يف اهلحاوسو ماجاو مقانمو

 يف هيأ اهيلا لوصولا لمحل أها دح ىلا ابفوج يف 0 بصقلاو جيبتملاو

 برغلاو قرشلا ناب بيرقتلا ىلع بهذت اهركذ مدقتل دعنا تافاوج . ةبوعصلا

 يلامثلابن ال يب ردع انقل ءابابلا لخر رتموايك تنام ىدم ىلع

 ريفضب ةطيحلا ماك الا راغص نم ةبكسنملا ينإلا هايم اذكو نوجا لب يبرغلا

 امر عاقلا ةبيرق قراقر اهبلاذف اجوش ةحبطب هايم امأ . يلامثلا ايروتكق ةريحب

 اهلوطب دمت ةيقرشلا ةهجلا نم ةحيطبلاو راتما ةتسو ةعبرا نيب اهتقأمع تفلتخلا

 رحشلا ةفتلم ةمجأ نوكت بونجلاو لامثلا يتهج نم را ةيلاوتم عقانم يف

 زاعاود اع يونا انوي ول ابمجو ىشغيو '”نويب رفلا هدام
 بونحلا ىلا دالبلاو . ءالا بصقو قوقدنملاب ةيماف امتوجو اهقراقر اذكو

 اهفرشأ ةدرفنملا ماك الا نم ريثك اهب ةةفاملا لوهسلا يفو ةرامعلاب ةضيفتسم

 مورا رجلا “ دعب داّورلا اهربسي مل ةريحبلا هذه راطقا نا (1) |

 نم الا نيعلا ىأرم 3 قرشلا ىلا مقت يروبسلاس ةحبطبب ةفورعم ىرخأ ةحيطب هيف

 دعاشم يصق ىّدم ىلع كلذو نوما لبج-

 هس )0(

 ب(
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 :لوطلوظأو ("”عافترالا يف رتم ةثامخ ردقب ءاملا نع يهو اريجوأ ةكا احح

 . شع ةتس اهيبنج لريب اهتعس عسوأو رتموليك نوثالثو ةتسو ةئام ةحيطبلا

 اهريفضب ف حيف ةريحبلا كتل يف رثلا فاجحلابع ايروتكقر حبو اذه .ًارتموليك“

 ةريحبلاب همحتام دنعو رهاظ نسب كايه اقرا ه نونأع اهرادقم ةفاسم

 يجب يلاور ضيضحب ريدتسي م“ امساو ًاريدغ كانه نوكيف ًاحطبنم حسفلب

 ايئاوك ةحبيطب نرتقت هذفنم دنعو يقرشلا ةئطاش يه نوكتقرتم ةثام اهعافتراو

 ةئامو فلأ ردقب ةريحبلا نع اهعافتراو ''يروهام يتاور يلامث اجوش ةحيطبب

 هلو ةرخبا ةنع دعصتنريظع ءأما نم طيسب ريدغلا اذه نم نوكييو ًارتم نيمبسو
 اذه نا يف ةحاشمالو اذه . ايروتكق ري هايملا ةنزاوم يف ربكأ نأش ءارمالب

 هنا لع بونملاو قرشلا نم ةياغلا ىلا ةريثك هايم هريسم يف هيلا بلت رحبلا

 ىلا ينارلا رحبلا ٌردتسم يف نوكي.الأ ( دعب ايف ةنيينس اك) لامتحالا ريح يف
 لوادحلا نم ةيصنملاهارملاب ديازتب هنا ولو ركّذت ةدايز ظيفلاو فامملا ءانثا ة :ريحبلا

 ايروتكم رحب يف ديزيام نوكيكللذ ىلعو اجوش ةريحب يلامش هيلا ةطباملا راهنالاو
 ابرو فارطالا ةءساولا ةلحضلا مئاطبلا هذه نم رغبت ام ءافك تادمملا هايم

 كلت ىف ةبايلا ةانلا نع لئا ايو ةريق قل ةمع فتعا حبلا :ةانم تناك

 ةئامردقب نوبير تالالش نع دعبت ةطقن يف ةريحبلا لينلا حرابيو ٠ ةريحبلا

 نينثا ةفاسم اوت برذلاىلا ريسيو فرحي كانهوّألامش ًاتموليكن يمسنو نينثاو
 نوكيف 4و5 يلامثلا ضرملا ثيح يلورمأ ةيحان ىتحارتموليك نب رشعو

 ةينةبرثلا تش قوعوت رت ةلاعستوةناغا نو كاهن هك ظنت

 ةيقرشلا هتفط فرج اماو يدربلاب ةموشوم هتيشاح ضفخنم ةطقنلا كلن

 ةيحانلاو (تاكاسملا ) دودسلا نم ريثك مار فو .””ءاحيف هج رح اللجت مقترف

 ناسا ا كرتكو ةلحرا هلق (؟)و(١)

 امم هن نسلو 0 سما يرصم ا نادوسلاو ادنغوا 2. باتكر ظنا 69
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 0 ندع نصح عقاومو قفاوم ريغ اهؤاوه ةيوج ةلبؤتسم ةروك ذل
 كن دنع لينلاب ق وداي هللا اذهو نايعلا رهاظ وفك رهنل نمل ريفضلا ىلع

 دنع ةبثم ايزوتكف لش يف ةباصلا راهمالا مأوهو 5005 7 ”'ةطقلا

 ةدحاو ةجرد لوطلا ةييح كيرالا د'رغوأ اتملق اهيف ,ةيالع 00

 اب رغ رمي يذلا عرفلاو ليثلا يف بصيو ًاقرشريسي يذلا عرفلا نيب لصافلاوب
 ىلع نوكي يزيروم رهن جرخف ًادج ةعسلا براقتم تربلا ةريحب يف بصيو

 نو رشعو ةئام رهنلا اذه لوط ةفاسمو ءوفاكر بن ججرخم نع تارتموليكلا ضعب

 هتهجو ريصن مث نمو يبرغلا لامثلا تمس يف بهذي هجرخم نم ًارتموليك

 مو ٠ يلورم | دنع لينلاب نرتقي ىتح لاونملا اذه ىلع رميف ةضحم ةيقرش»

 فلت هتعسو 0 طيس لهسيفلولق رادخاب ريسل هجر خم

 لصاولا قي طلاب طاق ةلطقل فر" ارم نس لا نيدنغ نو نس كاذ ذا

 نم سرام رهش يف ميركرتسما ةنيدت ام ىلع ةضرع زواجي ال يتنمب ايوه

 ةدكار توك ةهايم داك لينلاب "نرتقي ليبقو راتما ةرشع .١ ةنس

 اقراج ًاليس ليست حفطت راطمالا مايا يف اهنكلو ظيقلاو فافلما مايا يف
 نا تادروعنم ةذلاي ريتا اهو« زحل ىلا ةفزع ذب ةزادجلا ةفيسر دق

 جرير هلا اذهو هجنعم رينو وجوجول رهثو 0 رهن مو ةيبونجلا ةهجلا
 "ةبيرغ هيلامث ةهجو يف يرحي اهلكوالابمك نع لامشلا ىلا ةمقاو ةطفت نم.

 ىلع قوكي اسما لاش لا بروك رحب فلمن يلورم دعب ام ىلا
 ةفاض لع از دليلا كلذ ادراك نناقو هنا هربت ةئيو قاع ةواو

 ليربا يف ةيفارغجلا ةلجلا في ةعوبطملا رولدنق ذاتسالا ةركذم عجار )١(

 ا مهاب ةنسا

 مقتتسملا ك فا ردع ناار فورا كو لأ 0

 روادنت باتك مجار 6 :



 ءداككعد

 رده اهعافراو رون ةلبغ غلي ( نوير تالالش نم نيرتموليكو ةثامالم

 نيب اهف هلحاس يأ هريفض اماو . حللا رحبلا | حطس ن 6 0 نيتسو فلاي

 نكلو نييناملا ىلع لاغدالاو مقا را ةروك دملا ةلحلاو يلورم

 رحبلاب يتتليو ٠"”راجشالاب ىثوم وهو رسيالا ىرم ىلعا امهتم نمالا

 ىلع كلذو برغملا نم هيلا ًابصنم يتيت رهن نيناكملا نيذه نيب روكذللا
 ضع يف نوكي دقو ربعي ال رم ضيفلا مايا يف وهو يلور« نم ٌةب رقم

 ىلع اجوزيك ماكحأ نم جري وهو ةيلمر ءارعص هليسم نالأ مشان نايحالا

 . يدوشاعو يدنزام نإب ام حلما رحبلا حيطس نع رثم ةئاع الو فلا عافترا

 تراص مويلا اهنكلو ةيمها تاذ ةلح قبس ام يف هريوف تناكدقو لوقأ
 ٠ ليثلل يب رثلا بناملا ىلا ضرالا نم ظيلغ عفترم ىلع ةمقاو ةريبكة يرق

 ءازا هع سوم ةيرألا مييرس هؤامو رتم ةئامسخ كانه لينلا ضرعو

 ةفاسم ىلع وخراد رهن ابا هب يقتليو "”قرشلا نم ًاينآ اجنل رهن هريوف
 اليم ما“ احلا ةيرعلا يل ودخل امان نوايا
 لطي ةنلف ةقاكمم لع ةريزفاءارو ذو .«اقسما ذأ يف الا نق ايف
 كلذو انو راك تالالشيف ةعمفدنم باسأتليثلا هايم نال عاطتسن الف ةحالملا

 .ارتموليك ني رشعو دحاوو ةئامثالث وحن ىلع اي روتكق ةريحب نع نوككةطقت يف

 اهب دتس ال ةفيفط ةووك ذا تالالشلا نا“ ””ركب ليئومص رسلا ةلاحارلا لاق

 ىلا ةدحاولا ةفضلا نم رهتلا ضرتعي رخصلا نوم فرح نع قلزتت يف

 )١( رولدك باتك مجار 00
 « يرصملا نادوسلاو ادنغأب » فورمملا هباتك يف 1 ةمالملا لاق (؟)

 رم نوه ةئامئات كانه لينلا ةعس نا

 يلوب وكر مب رهنلا يمسي 'نكللف ةمالعلا نا رولدنق لوقي .()
 روادنف باتكك عجاو (4:)
 ركي ةلاحرال «ازئاي تربلا » باتك علاط )0(



 ءلكأ -

 طقف مر ةسحو دحاو رتم ردقب اهنع ةطقسم نوكيو ىرخنلا

 لامشلا نم اهدنع ليتلا فرحي يتلا ةطقتلا ءارو ام يف عقاو روك ذل فرالاو

 ترب ةريحب يف مئدنب يح تالالشلا دنع نم ةهدولا كلت مزال و برغلا ىلا

 مابي ةيواه تابضه نبي يف 1 و ا دنع ُةتعس نوكتو

 يف مكة رءوس تاوز# هيدناح ىلعو ريسل م نمو ٠ 0 نيس اهءافترا

 ةيناع هريسم دعبو تالالشلاو طقاسملاو لدانحملا ن + قيسل يف هارح ادتبم

 لوطاحلا ةري زج يبهو ناوثاب ةري زج نضتحيامو راكل دانج نم ًارتموليكٌن يمب راو
 نيب نم نوكت كانه رهنلا ةعسو نوسخنو ةئام اهردق ةعسو رتم ةناعام هردق

 0 ولا باقل د وس ال ان قو رتم يتئامىلا نينامو ةثئام

 ةعبرأ هلوط غلبي امو راكو ةطقتلا كلن نيب اهف لالشلا تا ركب رسلا لاق

 ةنوزح دادزت ةروك ذا ناوثاب ةريزج ءارو ام ىلا قياضملاو ارتم نيرشعو

 ليسملو رادصتالا دادزيو ٍتاجّرح ٌرسكم نييلاملا الك ىلع ربلاو ةروعو و
 ةئامثالث ردقب ايروتكف ةريحب يف هجر نع دعبت ةطقن 0 ىح قياضتي

 ىلا ريسيف يب رغلا لاملا ىلا !ًداح ةانثنا ينتتي كانهو ب

 ةئاور ىف فورملا لالعلا روكتم قوق نم ةنقدتم ةعاس نق ادبإ قرغلا

 . ًارتم نوعبس ات لالشلا قوف رهثلا ضرعو' '”نصيكررم لالشن ركب رسلا
 يف كانع ايلا زاتجتف ييقملا طقسا غلي ىتح ًاييردت صقاتني ةنكلو طقف

 طقاسم ةئالث كانه هأ الو راتما ةتس ةضرع ء مابي اء داحج, ال قي ليسم

 كاني هيك معرف رو يقاثلاو راتما ةثالثثلوالا ملا ردكم

 رادحلا يف يداولا ىوهم يف بكسن مث م" نم يو ليسملا كلذ نم هأيملا جرخم

 ركيب ةلاحرال « ازئاين تربلا » باتك ملاط 00(

 روكذملا هباتك يف ركب ةلاحرلا هلق (؟)

 0 وارق ما + » ذ ع

"1 



 -هلكأال

 هذهنا نيتي باتكلا اذهب ةقحاماموسرلا نمو» 0 راذوكي, نأ برقي

 راضبالا ففوتسام ادعم مآ ابي كردتم أل ةهحاوم اهبلا نظن اذا "ظفاسلا
 امىلع فوقولا مات فقثال دب رقم ىلع اهنم تنك أف هايم عافدنا ةدشنم
 باتكيف درو طفاسملا هذه ةفيصيف لوق ام حيصأو . سفنلا يف رثالا نماهّيومل
 ءايل ام ركذ هيفو "”ةيملعلا تالملا ىدحا هترشن نآلي ترويتس رتسملل

 عاق يف ضرتمملا زجاحلاب كلذ لوصح ةيفيك نيبو رتاوتملا يودلا نم كانه

 يناثلا طقسملا نيب لصاولا ءاملا اهدنع يمني يتلا ةطقنلا لفسا يف ليسا

 هلو ًامجارتم ريف زجاملا كلذ ءاملا مداصيف ندب رتسملا لاق تلاثلا طقسلاو
 مدنف رخصلا نم ن تامئاق نيب وهو ٌةقوذ يذلا ءاملا نقتحيف ةدب زم ةلئاه ة ةروك

 هت يدا طنا ىلع قفدنيف هغارفتسال اذهغنم دخت نا ىلا ةعيبطلا 0

 مدش الع مدس دق عاطل وك كب يذلا دب زملا رثافلا ءاملا رثثلا ىلع ةعبتب

 ريفش نع هؤام ارتي جاي ءاملا نم رحب هنم كل ناكِلب نم ٌةتفرشتسا 3

 نيب ةفصاقلا جاومالا نم لاوه روفلا ىلع“ هواتيو ريدغلا ضيضح ىلا قهاش

 00 ذلا قيضلا سيق دقو. نكمل نية اتكاو قجوم 31
 نيعب راو ةسهو راثما ةسمخ ىوس ةتعس نكت مف ريخاالا هطققسم : ل لينلا

 اهضرا تلك ادق هب د رح ةيرالع ولع ن مطقسملا ةورذ يفْو اذه . 8

 ةرم تناكر هنلا هايم نا املاح نم روظب ةرئاغ قورخو عودص اههف تناك
 فر 0 نيمشم و ارك عاق غلبي كانه رخصلا تائاقو» ا

 سوق هب ثدحيف ءامسلا يف رشتني شاشرب دب ةلتبم ريق د مح هع فم

 ينكر لأ قاربلا د نواساولا هده فاعلا اها رتسملا لوقيو . نت 8

 كثلاثلا مقسما نأ طاو» ءاَرنَين_ تربلاب فورم هباتكف ركي ةلاحرلا هلاق )١(

 ماهلا ىلا يدومعب سيل

 ( تانئاكلا ) رشنن ةل رظنا (؟)



 ل

 الا حتافصلا رجحو ضيبالا قلطلاو

 ةطقتلا كلن يفو وجاف ةدلب كانه نصيكر م لدانج ءارو ام ىلاو اذه

 كانه هيف ناك الو ٠ اهب لينلا ربعت ادنغأ نم ةرانلا لفارقلا تتاك ةيدن

 ىلا مهراوقب هزايتجا يف نيراحبلل ةحلصم هجاودزا يف ناك جودزم رودرد

 27 م نيناهك زواجي ال كانه ةتعسو ٠ حيي رمت وا ءاوتلا ريب اًترخآلا بناجلا

 رطللا ضعبب اقوفح نوكأ ةطقنلا كلت نم رويعلا فنا يف بر الو

 رتناماجنيملا ىأرم اهارت تاقولخم وهو اهيحاون يف ,ةرثكىلع حاسّقلا دوجول

 ىلع واجاف ةدلب نع رفاسملا راص اذاو . طقاسملا تحن روُحصلا ىلع ضبياور

 فورجب هيناج الك رم ًاقوفح ًاريدتسم فطعني رهنلا نكت ارتموليك دع
 نيعبس هلام نيب نم فورملا كلت عافترا ميو رد ةشركم ةعيقر

 طئاس تاجرعنملا يف تندح امبرو فيفالتلا ريثك ”هليسمو ًارتم نينامت ىلا
 ريالا بناجلا نم ىلعأ يلامثلا يا نهالا ةبناج نوكيوتماع يفو . ضرالا نم
 راما ةمب راو ةثاللثك ند ”ةقيس تقاتمو نإ رج دنس قتال الل ةرماتغ هارغو

 كلت نع لفساو "””ةيناثلا يف ًارتميتلس نيناك زواجي هتعرس تاطسوتم لدعمو

 نين نع يرشبلا وبلا فرم نع وراك ردع يس ين ةدلبلا

 م فنريتاام كانه هارجم ةمس تناكف ٠١م ةنس سرام

 ةئامسخ نيب نم فلتخ ةعرسلا طسوتمو واتما ةعبراو نيرتم نبي ديازتب ةروغو

 ةثامسخ نوكي ةفلطنمو ةيناثلا يف ًارتميلم نيتسو ةسمخو ةئامئامتىلا رشع ةثالثو

 نوبير لدانج دنع هفرصت ىلع ديزي وهف ةيناثلا يف مب رم ارتم نيمبسو ةعبسو

 )١( تانثاكلا) «رشنين » ةلحيرظنا (

 ةنسويلوب 140 د ها عه ه (؟ك) 1١909

 )*( هبصم روخ نم رهملا ىنادت الك صقاننت يهو
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 مجرختتسا ين ةطقنلا وأ ''امب رم انها ني رشعو ةمسكر دقن ني ووعشل كلذ لاق

 ءاملا مطس نع ةعافترا و يلامثلا يا نيالا ةبناج نوكي اهدنع هفرصت

 تابن هيف موقيو جيردتلاب ليميف رسيالا بناجلا اماو يي نيعبس ردقب

 كانه راحشالا ىلعو رتم ينئامو ةئام نيب ٌةتعس كاتم لطتسم يف يذربا

 ةيلاوتم نينس ةدع يف زواجتي ل ةطقنلا كلت يف هدم مظعم نا ىلع لدتراثآ
 ةحامم 0 ١و.8 ةئس سرام رهش بوسنم نع دحاو رت

 ةطسوتملا ةعرسلا كلذل انذختا اذاف عب ره رتم يتلا فلا ةبارق ضيغلا عاطق

 ًايعكم ارتم نيب راو ةئامتاك فرصتلا ناك ةيناثلا يف ا نويبع اهردنو

 مايا يف ًةريثك ا هنم مظعا ضيفلا مايا يف ءاملا ةعرس نا ءافخ الو ةيناثلا يف
 اذه ."'”ةيناثلا يف 0 بع ندد ليثلا فرصت غلب ---

 دحاو ليسم يف ش ايحصالا مات ًاشاحتم دحو الق ةعقبلا هذه ءارو امىلا رهن

 تارك زج كلذب ةئدح راسلا تاذو نييلا تاذ ليس عرت ةنم بعشأب اهراف

 ىلا عرتلا كلت ىبارتت (ونكذ )وئانلد نم هبراقتو اير نيس رولا يل[ كفو
 قردلا لاخلا تيسيف ريسن ًاقرحتم كانه ةبهذم نوكيو اوت تيربلا ةريحج
 امرا نيرفعو ةس# لع اهئم ترصو دلو زن واجاف ةدلب ثحرأب اذاو ةماع

 0 0 نوم حسفنا دق م الا ليطتسمو ًاريثكت طحنا دق ةفورج ىرت
 عع وهف هر ا ل ءيث ال ةفاسملا كلت ًةماع يفو هساج

 ناو هايس م را وا يناثلا يف قطتملا اذه غلب ( ش
 رهملا قاطنم لصف يف ٌةبابسا نيبنس اذهو ةيناثلا يف اني رع ارام ا

 اذه نم ( ةحاسملا مومع ةرادا يف سدنيم ) رك رتسملا جرختسا دق )0
 موج لعجو ( باتكلا اذه نم عبارلا قحلملا رظنا ) تاقلطتملا نم م الودج فرصتلا
 ةيناثلا يف ةبمكم راتما ةسخو افلا تاقلطنملا تناكف ًادحاو رم دملا مايا رهنلا هأيم

 2 ًارتم نيسمخو ةسهخو ةثامالث نوير لدانج دنع قلطنملا مظعم نم ديزأ يثو
 ةيناثلا يف
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 - لاجج ىلع ًالاج ءاملا ناولاو قاروالا نيولت اهديزي ىأرملا ةحيبب ةبحعم

 ةرامع هيلعو راتما ةعيس هعافترا غلبي ر حشلا فتاع نوحشم رسبالا ةفرحو

 هانا عضو هفافنض راطقا يف ةحباسلا قراورلا ضعب و ٠ خاوكآلا نم ةريثك

 ا القل ايرغ اك رع اوأر. الك رابعألا نع اهذلفا لاا تاهل كيت

 رتموليك ىلع رهلا "نع ضرالا ديعص نوكيو طحأف نميالا ةفرج اما
 يف اناغ ذولا ريش وكري م تلال كورسا لفرد افا

 ةثام ءاهز كانه ربا . اطيشؤطاو " قدولاو جبنعلا تابنا فيعاضت

 دعب اماو ةريثك ليابسمو ضويف هيدنج الكن م رحفتي نكل ارتم نيناكو

 . ةيالع لامثلا ةهجو يف ةنم ٍةفاسم ىلعو راتما ةعبراو ةثالثنبب فلتخيف رونلا

 ردح يهو تربلا ةريحب لحاوس ىلا ةبقرشلا ا بهذت ءادرم

 اذاو ,ةرثك ىلع ٌبيشع اهعداو ةريحبلا ىلا ىضفت نا ىلا يناورلا نم ليكي

 حطس نع اهءافترا كانه نوكي ةريحبلا كات نم تارتموليكذ ةثالث ىلع تينا

 فتييثالم ردقب واجاف ةدلب نع يه ضرا ىلا ترص ىتموًارتم نيعبس ءالا

 وا ًافصنو ًارتم كاثه ”هروغ زوأختي ايقو رهنلا قراقر ءدب يف تناف ؟رتموليك

 ُِ ةعاق ةج دودس ىأا ثاكاسم هارت ور ردم نيمدسو يو ٠

 حناطب اهحارب يف ًاثدحم هيبئاج ىلع يغطيف هدام شوت يهو رزملاكهفوج

 ٠ ””راسيلا تاذو نيملا تاذ دعابتي ضرالا ديمصو راطقالا ةمساو ماجاو

 كبتشع صاغ وهو ًامبرو تم ءاملا نع رهنلا فثرج عافترا زواجتي يداعب

 نم لينلا رهم ةماع يف ام فثكأو مخضاوه ايروتكف لين جبنع نا )١(
 ةرجشلا ولعو ًارتميتتس نيثالث هرطق غلي هعاذجا يا همورا ضعف رجشلا اذه

 | راتما ةرشع ىلا ةينامث نم اهنم ةدحاولا

 يلح وهف يسابق ريغ كلذ نكل راثما ةسمخ ىلا ريصي كلذ ءارو ام ىلاو )0

 رتم فصنو نيرثم ىلا صقتيف دوعي نا ثبلي ال طنق-



 يا

 تابنلا اذه نمو يفاصلا قرزالا لمخلا نم طاسب ةتهيش شرعتملا تابنلا
 لياسملاو ضويفلا كلتو ر زملا هذه نا مث ٠ لاما ةقئار ناوجرالا ةرهز

 لكشلا ةبيجييهو كمسلا دئاصم كانه هانيأر ام بي رغ نمو. ةديازت «رثاككت

 روف نرخ نر لذا هجر رك دل ناكل لعامل وول
 عيرو نيدتم نإ تان [طواعو نارتم اهنم ةيينازلا ةئح وكلا ةناج قم

 اهردتاودوت ةراد فصن لكش 5 ذخألا يف اهفقوم نوكيو فصنو نيرتمو

 فاوجا يفو اذه . هب نرقزتريف اهيلا كلمسلا نوقوسي نودايصلاو فلطلا ىلا

 لع ةريحبلا نم ترص اذاو . ءاملا سرف نم نع هيصخي ال ام كانه رهنلا

 نين امنع قرا وهو ةكر يأ ةاتلد رهنل نوكي كانه رتموليك ةئامبرا
 ىلا يرن ةدادعتم عش ف كانه هلو بصقلاو يدربلا تابن اهولمي تاكاسملا

 وع ةويسئولا نوي اش ضرالا داحت كراسي ىلاو اهيفرط الك نم ةريحبلا
 نم رونلا براقت الكو ديعب ردم أ ىلا اطوطب دع : مقانم كنيع ىلاو نترك

 ناك ةريعبلا لا ةاسوب ل فقم ةفاكيس ف هاو قلبا ساعت رع حادع وسلا

 زجاهلا دمل هارجع نا نيحيف اًءرقتسم ادكار الا هدام بسحت الو هل ةيرجال
 ةريحن نع راص ىمو اذه . ةنيه جيرامت الا هيف سيل دحاو ترخم ىلع ميوق

 هنم ةريحبلا يف ىرتو صقانتلا ىلا هروغ عراسي دحاو رتموليك ىلع تببلا
 زايتحا ىلا ةرما ىري نا تابعصتسملا نمو ٠ اهيف الخاد اضرعتسم اباحح

 نيثالث هروغ يا ةسطاغ نوكي داكبال عض ئاوملا رثكأ يف. اليبس زاجحلا كلذ
 كلذ نم بمصاو . طقف دحاو عضوم قف 0 امدح نيتس غلبامو 007

 يفارق اما ف ةرزعلا آم كلكار قفناو هيلع لالدتسالاو هجر ءالجتسا
 تان فيعاضت نم لمت دع الو امل رصح ال راج الا وه نا كيفيعل
 لوخدلا كل رستي ىكرخ سيصتنا كيلع رذعتي ري نعتسل م ناق بصقلا

 هبصمو ايروتكف ةريحب ةفض نم هجرخم نإب ام ةفاسم نوكيو ٠ رهنلا يف ٌةنم



 اك

 نوكل ةحورمب هبشاف كر اما تارتموايكح ةيئاميو ةثاعب را تريلا ةريحب يف
 كباشتهو جبنملا قماسن صاغ هلكو تارتموليكة ميس ءاهز هسأر دنع اهتعس

 فرعيو تارتموايك ةدع ىدم يف !ًدتم ةريحبلا يف قراقأللا نوكيو يدربلا

 ىلع اناكنيذللا نصحلاو ةميدقللا ةلح لا مساب هل ةيمست وجنجام عضوملا اذه

 ديعب نمز يف هايملا اهتفح دقو ةريحبلا يف هغي رفت دنع رهنال رسيالا بناملا

 هترابدإ يف ُهنم ةفاسملا ضعب يف رهنلا ىلا تملطت اذاو ٠ امهيلع تناف دبعلا

 نيح اهسالو ةبيجم دهاشم كنم رطاملا يف تماق ةريحبلا ىلا بصي نال يبق

 ميدا يف َر تيرا ةريحب ءارو ام ىلا برغل: ىلا "لوح مث ٠ سمشلا بينم
 انا قيبلا ى ارت قوكك ضس قوق ايفو ىاشي ةفاقتن الاخ اجلا

 ٍلجتست لامشلا ىلا لدعا مث. لاكشالاو تائيملا ةطلتخم رظنملا بر رغ ةقسانتما

 ٠ ”يجسفنبلا يملا مامغب ”هليلظ لخادتي اي دا ضرالا نم تاعفترم.

 يناوجرا تولب نيعلا ىلا اهاندأ ثعبي سمشلا يراون ءانثا يف مكاو

 نع سكمتي ام كيهان ٠ اهتدروب 20 اهايلع نا نيح يف ٍعبشم

 , هييفافح ىلع رهلأ عسوتسمب طيحيو ٠ وحلا ناولا رهاوز نم ءاملا جيبسلا

 كاذو اذه ءارو ام ىلاو.فيطلا ةينوتيز يثاوما يذ يدربلا :رم فاس

 تراص اذاو ٠ ىوصقلا لابملا لالظ اهنم ءاملا ينو املالحي ةريحبلا مطسنت

 اهنول لدبفي برغلا ءامس ىرت لابحلا ءاوطا تي باحتحالا ىلا نيسكلا

 نا الأ ةليثلا ةقرزالو ءاقرز اهتيلح م اكأآلا هيناجيو ببللا هبشي امي يدرولا

 باجعلا بحعلا ناولالا يف دعابتلاو نيابتلا اذه يف

 مؤ بيب م هس



 -اكهد

 م ىماثلا لصفلا الجبم-

 )١( تربلا ةريح يف

 يمحو 1854 ةنس يفر 5 ٠ ليو هع سلا ةلاجتلا ةزيجلا هذه كفتكا

 . يلامثلاضرعلا نم ةقيقد ةرشع عبسو ناتجردو قئاقد عسنو ةجرد ناب عقت

 ةجرد نيثالثو ىدحإإو ةقيقد نيثالثو سهو ةجرد نيثالثنيب اف جردنتو

 نوكي نا برقي ملكش. '' "حني رج يقرش لوطلا طوطخ نم ةقيقد نيثالو
 ةيلامث اهتمجض ةماع٠ يب ونملا اهفرط نم ًاقاقدتسا رثكأ يلامشلا اهفرط اًيحاياه

 تبلا يتريسحب ةفص نع الك ًاقالتخا فاتخت اهتفص ٠ قرشلا ىلا فارع
 هلا نم اهيبنج الك يف اهب قيحي ةحاسفلا ةلياق ةليطتسم ايروتكقفو درودا

 ةئام وحتف اًطوط ىصقا اما . اهفافضب فحت داكت ةقهاش تابضه برغلاو

 نيعبراو ةسجخو نيثالث نيب فلتخت نيتفضلا نيب اهتدسو ًارتموليك نيتسو
 ارا كرو دولا نم ردك ارفاقتكا وع ملط دقوا" يراك
 اهداعباو اهعاضوا يف اعضوو نيريدتسم اهب افاطو كب خسيمو اشاب يسج

 . ةيلوصأ ةحاسم ةطيرخ نآلا ىلا امل عضوي ملاهنا ريغ ةيلوأ ةيرظن ًاموسر
 ةمحاتملا لالا ىرت لامثلا ىلاو ءراطقالا ةءساو عقانم يبوذملا اهفرط يف مح

 اذه الخ امو . كا ادمأ .اهتفش الك ن م ةريحبلا نع ةيحاتتم تفاح دقو

 ها دوا ةريحبس ميقالا كلذ ي مانا دنع فرعتو )١(

 دارللا تيم
 نوع طئارخلا ثدحا ع نع لوطا 50 6

 .ىركلو نوسفل اهضرعو رتموايك انثم اطوط نا نر مود ةلاحرلا ةياور (©)
 دق ٌةناف ميحصلا دح زواجتي هريدقت نا اهم ذخي هتياور تبقع يتلا تاع ءاصقتسالا

 أهعس مظعم وهو طقف رتمولك نوعب راو ا اهضرع نا حضتا
 نجورجو نكلفو نصفحو» يلاتسأو ندلتساو نيماو يسج ءالكوه رهشا (4)
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 ةنم عقاوم ف اهؤام فحالي دقل ىتح قياضتم | اناحاس بتناق يقاحتلا

 :انما رابنالا ند ةريحبلا هده ىىلا ير 4 ام دامعو اذه . باضملا كيت لفاسا

 نم ضاف ام اهيلا الماح يب ونجلا اهفرط نم اهيلا فذقتي وهف يلمس رهنوه

 .نم هآقلتي امو يروزئورلا لابح لويس نم هيلا ىلحتي امو درودا تربلا ةريحب

 ةمطاقل ادح ءاحنالا كليف نوكت يتلا ىربكلا ةيقرشلا ماك آلا نم ريثك هايم

 ترذلا نم ةيراملا قويبلا 3 ءابيلا ضيفي اسم ًالضف 0 ردا شكلا

 58 ِق ًةئدحع ةرعو تابقع ف ىرحن لياسملا هذه ةماعو . 0

 .رادقملا ريبكح يوم لا ميلفع اهضعب نوكي اروط طقأسمو ًةرات ٍتالالش

 كانه يلامثلا ضردلاو ايروتكم لين .يلامثلا اهفرط نم ةريحبلا لخديو
 ةريحبلا تنم نأ مهدنع فّراعتملاو اذه . ةقيقد ةرشع مبسو ناتجرد

 دما ًالامث املوطب بهذت ةريحبلا نا ميحصلا نكل لبجلا رحب أدتبموه
 ١ م ٍِ 0-2

 مس هيلع قاطبو اهنم رحفتي ءأملا نم ىرخ ريصن ىتح قبياضتتو اديس

 املا ي خفملا ليسلا عجاضم اما . ةريحبلا هذه درفلا جيرخلا وهو ليما رحي

 0 نينثا ءاهز اهتحاسم غابتف ف ( ىكلمس رهن يداو اهنمو )

 امان ّ ارم نيناثو ةناعسلا ردقم معلملا 0 حطس نع ةريحبلا عافتراو

 ءديعب ىددم ىلا نييناحلا ىلع اهتطاش نم ةنكل "”اهريس قسد م مل اهطساوا يف

 ل ةعقاولا ةميفرلا وروبنأ ةيالع هايم اهيلا فرصنت ةيقرشلا لياسملا )١(

 ماو . ىربكة مها ( يسوتأو يزيزمأ لثم ) امضعبل نوكيو تربلا ةريحبو اي روتكُف

 الو . ةريحبلل محازم اهردحنمو ةياغلا ىلا ةعسلا ةلياقق ةبب رغلا ةهملا ىلع ليسلا حراطم

 نم "دب ال ناك نيكسلا دحب اهتمنسأ هّبشت دقل ىتح اًداح لصاوفلا لابجلا ببص ناك

 ةيراج تاريبن ال لويس عقاولا يف يهو ةيرجلا ةبيرق لياسملا هذه هايم نوكت نا
 ةليسلا ةعدتسم

 .نيئحابلارثكأ كلذ ىلعو (؟)

 لعب اهيف روثت حيرلاف فصاوعلا ةدشو ةريحبلا ربظ ةنوشمم هلا كللذ ام 2(

5 
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 نوح كال ع ينال "7 وك رع فاو رة راش نق ابق ىف
 هلك لع هيف عش يتلا لوادملا تادممو يلمس رهن هأي» اهتقرتحا اهتجزل ةنيطلا

 ةكر يا ءاتلد اهيف ايروتكف ليت بصم دنع ةريحبلا ف كرتوكت دقو . هيللح

 ةريحبلل يونا فرطلا راطقا اما . ديعب ىّدم ىلا اهفوح يف دتم فرك

 تارتموايكلا نم نيئم اهراطقا حطسم غلبي جبنملاو يدربلا تبانم أهبف مقانفا

 ةييشع ةمجا ةبجحت راصبالا نع هتيلكب راوتم ينك ىكلمس رهت صمو ةعبرألا
 5 ناك اور ادن اثم زوج ال 0 ءلماشلا دنع روغلاو ابقرتك وه ْش

 ضعب فداص: يبرثلا طشلا فافض فو ٠ ريثكب كلذ _'رم لقا 5 وهعلا

 ىلع اهعاق مفترا دق ةريحبلا نم قراقر وا حضاحم تلق تش ناو تارك زجلا
 ."ربلاب ًاقيشف ايش تلصنا ىتح كلذ ىلع تلاز امو .هنم زشن ىتح مايالا رم
 جاجأ ناو هنكل قاف" ٍِقأ ٌةتماع اهفافض نع ةفاسملا ضعب يف ةريحبلا ءامو

 املخادي ىبرقلاتامفترما ةبرتو لالز بذعوبف ابطساوا يف انأو قاذلا يك"
 مفتري ةمسلو تاحالم يقرشلا ريغضلا ىلع'””و ريك يفو حالمألا نم ريثك يش
 اذكو ةراح ةيثيربكَنويع ًاضيا هيفو . رجاتملابهب لماعتم مسلما نم ريثك# يش اهنم
 رفاص ينوذملا ارفصن يف وهو متاق رضخأف اهئام نول اما ٠ يبرغلا لحاسلا يف
 هولعي ةيقرشلا ةفضلا ىلا هنم ناكام امس ال يلامثلا ابغصنو رولبلا ءافصالو
 دكار ءاملا ناك اذاف . ياما 'كحطلا وهو نوللا رضخا ماوقلا نيخ هاف
 ةيقرشلا اهتفض نم روبعلا تاواح يه اذا اهرش نم بكارملا ىلع ىشْخب ىتح راظننا ديغب
 نوفزاجم مهسفنأب و اهتطاش نعنيدعابتم هيف نولغوينيحالملا ىرت الق ثالذلو ةيبرغلاىلإ

 يهو اشاب نيما نع تلقن دق يبرغلا الحاس نع ةفورمملا رابسالا ىصقا )١(
 ارثم رشع ةعيس وأ رشع ةتسب

 هذه تبل امو يقرشلا ةريحبلا بناج يف تارئازج يدج ةلاحرلا ملَّطا 0 ْ
 لحاسلا ةمداق نم اءزج مويلا تحبصأف ربلاب تلصتا نأ تاريزجلا

 ةقيقد نوعب راو ىدحاو ةجرد يلامثلا امضرع (9)



 - الإ -

 410 عدم بير رظنم طاطخلا رمرملاك ءاثغلا حطس رظنم نوكُيف ًاتكاس

 لابحلاف ٠ لاماو ءاببلا ُُق 3 ابنم مقاو وم يف ةريحبلا دهاشمو اذه

 ةرعو اهلويم سوؤرلا ةددح نانق املو يظن ريغ طلتخم اهلكش 0

 5 كرر طخ ءاجئالا كلتيف دئارلا ىريو ةقيمع اه ديداخأ -- تاذ

 كبتشمبْوسكم اهتمدقميف ضرإلا ءانفو ضب ءارو اهضعب ةمكارتم ةصوصرم
 اّذاح ادعاصت دعاصتت باضحلا ىرت ةيقرشلا ةهملا ىلا تلوحت اذاو رحشلا

 باغيو ا ةيالعب قحلت ىتح ةريحبلا حطس نع راتمالا نم نيثم ضعب

 .قابط يهف ةريحبلا عقص يف تناو اهتلبقتسا اذاو ةرضملا ةريزغ نوكت نااهيف
 قياضمن وكت رساكم تارتف يف اهعومج لاختي تاعفترملا فارشا نم تامقسانتم

 ايف اهرادخا قم مقرب تالالخ ىف ةقدتم ينآلا ةايم هللا كفك ةرعو

 بارسأل لاجت يهو لافدالا ةريثكقياضملا هذهو ضايبلا عصان بكارتم دبّز

 ةريحبلا ىلا اباهذ اهيفريست ناسا اهيصحي ال ثيحي ةرثكلا نه ضو ةيفلا

 وديبيك يلامث لاو . نييناملا الك ىلع ةقطنملا راطقا ةماعيف فوطنو اهنم ابو

 حوطسم حارب اهنيب ام نوكيو ةريحبلا نع ناقل وفاق والا تلحق
 .نيمبرا ءاهز ةضرع نوكيو ةريحبلاب لينلا عامجا ةطقن براقي ضرالا نم

 وة ةنيب ةيرج او .# ةتسسرام رهش يف ةريحبلا يف رهنلل رن لو 50-0 ٠

 ؛املوط غلي ةفاسم يف ةدكار كانه هايماف همم يلامث يف ًاضبا ةليس هل نيبث'

 هألا قيط قياضتو كانه ةريحبلا اتفْض تنادت 0 اأو . تارتمولك هد

 تمس فيس ًابهاذ اهنم ًاقثبنم ره رصبلا كردا رذظيح ايلك ًاقياضت اهني

 بط زرلبتالا دالب ىلا اهب ثبتو 19. ةنس يف ءاملا اذه ةينيع ترضحأ 17 ٠
اذه بتك أ انأ مويو ليلحتلل

لب دق ليلحتلا ةجبنن نكت ل 
 يننت

 هيب رغ راطقا نال يروا لابج مسا لابجلا هذه ىلع اشاب نيما نا ك1
 يرول ةليبقب ةلها ةريحبلا

 ١



 ل

 صاوملا نم ةريحبلا لحاوسل ام نايب رثك أب ركاذ انا اهو ٠ '”لامثلا
 وقال" ةناقلا لامك

 نوكي يبرغلا اهئطاش تدرطاو ةريحبلل ينونملا فرطلا نمت ذخا اذا

 ةفاسم اهتحاسفب دمت ءاجرالا ةعساو ضرالا نم ةيوتسم طئاس كانه ربلا

 طئاسلا هذه ماتيو ةريحبلا نع تارتمولبك ةثالثو نيرتموايك نيب فلم

 ىلا ةثاعبس نيب نم ةريحبلا حطس نع اهعافترا توافتي ةرعو ةغاش لابح

 لصتت رجفنملا ةحيسف يه ةدعابتم تاوشو رك ا ا يفو رثم ةئاعامت

 لالملا نم 5006 يف ةهايم ىئارتت ليسم هنطب يف اهنم لكلو لحاسلاب.

 ناكو ةتمداق يأ يسم سأر ةريحبلا نم عقوملا اذه يفو ."" ناكك لاا

 هع لولا لووول ءالأو م قيضم هنع اباصفيربلا ن ء ةلزمتم ةريز

 يبرغلا يتودملا فرطلا :رم "راك نينيواو هناك ةوانسم: لع انناكاك

 ةيحلاالا الزاتساا و“ قرسلا لا الك نامت تام ناد نان ةيعلا
 ناف دج ظيلغ نشخ ةطقنلا كلت نم رظنملاو .٠ ممظع عفترم كانه هنم ن وكيش

 ةروحبلا يف موقتو رتم ةئامئامث اهعافترا نوكيف دايلاكو ملا يف بهذت ماكألا

 دوعرلاك رده ثدحبف ًاحطن اهماه هامل 0 ةميظع تافده

 ةئيدم يف عدلا 55 نادوسلاو ادنغأ » هباتك يف 'نِكَلف لاق )١(
 اههف اب روتكف ليث بصم دنع ١410/4 ةنس ريعسد يف ةريحبلل ىأر هلا 1889 ةنس اردنلا

 يب رغلا بونملا تمس يف رمي رخل الاو لبحلا رحي بوسص لامشلا ىلا امههدحا يربي نبرايت
 ةريحبلا صخش يف نيرايثلا الكو

 ةدمل رتاباور نع يبرغلاو يقرشلا ةريحبلا يلحاس صاوخ انذغا (؟) .

 داّورو نيرابع

 ةئيدم يف عوبطملا نكلفل «ايقيرفا طساوا يف اشاب نيما» باتك (*)
 امم ٌةنس اردنل

 روكذملا باتكلا (4)



 عل

 تاوجفلا هذه ةماعو ءًاشاشر '''ءامسلا يف ًارئانتم هدقع طرفني ذأ فصاوقلا

 ”تالالشن ابلياسم ينو لاغذالاو راجشالاب ةكوشحم اهنوطب روخضلا كلن يف.
 مادقالا نم رسام اهيف اندم ةرعبلا و كاك ”حارق الام ابنع حاسفي

 ("دئدفا ةسمخ اهتحاسم تغلب اعر ةكر ةريحبلا كلت يف ثدحن اهرثكاو

 راتما ةسمخ نيب اهف ىلقتي كانه ةريحبلا ءامروغ نا ىلع رابسالا تلد دلو.

 يأ ءامحن ف ةزيحبلا عاق اماو . ةيلغلل بيرق ربلا دنع ا ريق يشل
 . يبونملا فرطلا نم رتموليكة ئام ىلع تنك اذاو ."”دوسا نبط نم غدر:
 نيتنثاو ةدحاو ةجرد ىلع ىّوْسمإب ةفورعملا يجاهمت ةدلب يف تنأف ةريحبلل

 ةريحبلا قرافتف باضحلا دوت كانه يلامثلا ضرملا نم ةقيقد نيسمنو

 غلبتو ةريحبلا ةفض نم ئدجب راطقالا عساو عرب ' كلذ ]رم نوكيف

 هتاهج عيجج نم هب قيحيو غ0 لا نم نادف فال ة ةسمح ةبارق ٌةتحأسم

 نم وص اهناقنزا اند لج اهاين أ ةيدودحم ةننكوتم ةقطاع ةعيودم لاح

 طساوأ يف ياض اهنصح مقأ دقو أشاب نيما ةلحم كانهو'””رتم ةئاعامت

 لها وهو ًةرامت شع جرلانا ههه ةنسنم ليربا يف نصفج ىور. جرلإ

 لحاسلا ىلع هلم فرشا قبس اف يجاهم ةدلب تناك دقلو . ريثكلا قلملاب

 كليف جرملا ةبرتو ٠ (”ةرملا وفنكلآ ةيماح ٌدنج اهب ميقي ناكو ةريحبلا يبرغلا
 ةثالثب ردي ىدم ىلا ةريحبلا نم بهذت تابنلل ةمدركمم ةيزيلبا ةنيل ةدلبلا

 ادوصرلاو عوبطملا نكلتل ءابقي رفا طساوا يف اشابنيما» باتك (1)
 ( روكذملا باتكلا )9
 اضل كا يفزك ةرحذ واو نكلفل « اشابنيما»باتك 6

)( 0 

)5 
 ىلع اهئاؤه لاب وو اهعترم ةماخول اهيسانأ اهرجه دق يجاهمت ةدلب نا لاقي 0(

 ١ 00 ريلايف ًالوغو رثكأ مقوم يف ىرخأ د ةلحم ملل اورمعو نادبالا'
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 باضملا نيب جردنم داو نم هام ذخأ, لودج ىلع اهتباقسو اهنع تارتموايك
 اهريس للختيو ةريحبلا ءازاب نوكت يجاهم يلامث ىلا م اك الاو ا لوح يتلا

 مط فن كانهو نيرشملاو عساتلا رتموليكلا دح 0 ضرالا نب لكتاب

 رع ةتس ةفاسم فنالا كلذب نيفيطم انرس 3 ءالا ةفضب نحي ٍلبج نم

 .بناج نم عت ( "ىرغصلا جاهم يهو ) يروحتت ىلا انجرفت 0
 لعةمقاولا ةطقنلا يبوذج نمو يول نيسرا راو ةتسو ةلئام ىلعيب ونا ةريحبلا

 ةعاق ةدلب يهو وجتجام دنع تربلا ةريح يف ل |ينلا بصم ةلابق ير ذلا *ىطاشلا

 ليطتسم قيضم مويلاربلا نيبو اهثيو ةريزج ةرم ١ هبش يف

 .ناردغلا نم ريثك ةىطاشلاو قيضلا اذه نيب ايف جردنيو لامرلا ن
 ةعدقلا نادارغ ةلحم ةدابلا تناكو ءر 0 0

 1 فر اهارت لامشلا ًالبقتسم عضوملا كلذ نم لابجلا رع اذاو

 سلو ٠ لينلا ره ءاذح عقب ححيسف ٠ ءاضف اهفاردا ا أهبهذم نع

 ا 3 و فو يجاهم دئعألا لهس يترغلا ريفضلا لعربلا لوز

 نم هاقال ام ركذو الجار ريفضلا اذه متت ناجورج رتسملا نا ركذأو .هيف
 ةعقبلا كلت يف امقرحي ال يتلا ىلنآلاب ةفاطالا يف نولانلاو وه ءاثملاو دهملا

 يباورلا نم ةلسلس ىرت كانه ةريحبلا نم ةب رقم ىلعو ٠ "'”ءاصحا الو دع
 رثم ةئامالم“ ىلا نيام نيب نم اهعافترا موامتي اهتاذاحم ىلع امل ةتماسم دتب

 ىرخالا ىلع فرشت امادحا اهنم عفرا نايرخ نايس ةعو
 لع اءنوأع ف 000 هناا ا دحوت ابلكو. لكشلا ةبرغتسم نانق اهو

 )١( هلو د ا نصنج ىور 55000
 رعاز رفصا اهعجاضم يف اهنولو سمالا اهتيطي ال ةطرفم ٌةترارح ءاملا نا لاق

 .ةنيدم يف عوبطم روكذملا رتسالل « ةرهاقلاو سأرلا نيب ام ةقش » باتك (؟)
 اة 50 اردنل



 ا

 ةريحبلا ينونملا فرطلا لابجو اذه . '”تابنلا ةل-لق ءارعّز يهو .

 هع نوكت ايم تناواع اذا لاول قراملا لاه نك قع

 اينو و اهم انطتو ا 50 ةطقنلا هذه يف 0

 وريبيك حيلخ اهتدمع ناجلللا نم لق ام ّآلا اهييئاج الك نم اهريغمض يف سيلو

 نيب ايفاهغصن ردقب اهنم عقي ةريحبلاو لوقا .ربلا يف ًاريثك لخادتي ال ةنكلو
 |عيخامالول ًالالكو الالم سفنلا امهرظنم نم قهزت دلصلا رجحلا نم نيدامحع

 يف يهو اهتماس ريثتو اهتلالم لفيت يتلا ةقساتنملا قونالاو سوؤرلا نع ٠

 قايل وداس ا 1و واعمل ا ات
 ٍةيصق ةفاسم ىلا يبونملا اهفرط :رم ةريحبلا يقرشلا "ىطاشلا اما

 ردحتت ةبقعلا ةمداق نأ كلذ يف هبشلا ةجوو يثرغلا ؟ ىطاشلاب ةبش هلق هئم

 اهعافترا طسوتم غل غاي تاهوو تايواه كانههنم نوكب و ءاملا دح ىلا ةطقاستم

 نينا قرشا يبوذحلا اهفرط نم اهيلا يبرر ةريحبلاو . رتم' ةئامسخ

 دقو ارتموايكر شع ةتس هلوط غلب اهر نييناجلا براقتم جيلخ نم اهيف ضيفيق
 لع 'ةيمارثم كسلا رينا هأيمو ٠ ًافصتوارتموليك بصم دنع ةتعس غلتتا

 ."”رتميتنام ءاهز هامرمؤديلا رظانلل انام كانهاهبايصنانوكيو ةبقعلا رهاخ
 نيبو اهنب اهف ) ًارتموليك رشع ةتس وحن ىلع ةطقتلا هذه نع نوكت اندك امو

 ىتح ( ةقيقد ةرشع سمخو ةجرد يلامثلا ضرعلا ثيح "'”ايثوكابما
 ند ا نا ةريحبلا ىلا ادت ردح باضحلا تراص

 كلت يف لامثلا ىلا بونجلا ن ٠ ةبهاذلا يباورلا عيمجل ةيب رغلا لوبملا نوكت 0(
 لاغدالاو تاباغلابًاناربع رثكأ ةيب رفلا نكلو ةيقرشلا لوبملا نم اريدح لقا اهتماع ةقطنملا

 ةيفارغجلا ةيعبجلا ) يسجولومورا « تربلا ةريحب عت كادر ا

 سرام 4 يف كلذو تربلا ةريعب اهدنع ركي غاب ةلعركي افركاف يه ()



 د1

 .نيفنا نيباوف ةجردنم اهتم ةطيسس لكو فصنو رتموايك ةعسلا نم ابل طئاشإ

 نم كانه لحاسلا مدأو :ةءاشرلك ةنافردك قالا نع اهيا دعاش

 م ١ راردقب اهّدم نابايف ةريحبلا ءام الع ول ركب لاق نشخ َِسد

 اره ””ةيقرشلا م مخيا لذا خال روم طاسلا هذه تبر

 فح باضملاب اذاف 0 كيو ارامواك نيييدراو هناك اهانردقا ةنايش

 ضب يف ةريحبلل ناكامبرو ادم ءاملا نم دعاصتي اهتماعو امل ةمحاتم ةريحبلاب

 اما . باضحلا كلت نع اباصفي ةمسلا ليلق ليطتسم لحاس كانه مقاول
 فتا, ضيفتسم ةيرخص ةتبرت ءامسلا يف عاش ليطتسف ايوه ليج فنأ
 ك6 لايعلا عيمتسا يخت اول كيو واع اور" لع كلا مكي انققاو :يذقافلا

 اذا 9 ةريحبلا راوج يف ةعاق ىَرق نع 0*2 حسفنت تاطسبنلا

 ,قادتتف دوعتباضحلا تبر ىرخأآ 7 1 *ء ةسمخ اهردق ةفاسم 1

 ناك 1 ايؤسراف كاتم نوف جياخ "ىطاش كانهو ءاملا ن

 .ىربكلا تادمملا ثلاث وهو ©2بونملا ىلا 0 1 نر ها ةوصلالا
 ةرقات يات قانا ةنفانن العا و وا يبا وهتالاو ايلا يفت ىلا
 وه ياللا اذهو لوقا . وريبيك سيخ قيحلا موشرملا اهرغك لابملا نم

 وديك 00000 00 ةنبم ةتمس ةريحبلا نه ةرفاثلا نادللعا قرشا
 وليك نيناو ةيناسمت ىلع ةريحبلل يبونملا فرطلا نع يهو حلملا عئاصمو

 اه؟ ةنس يف اردنل دينمو دفا « ازتين تريلا» باتكر ظنا - 18114 ةنس

 امهه+ ةئس اردنل يف عبط « انين تربلا » باتكأ )0(

 م » » »» » » م (؟)

 يسانأ دنع رهنلا هب فورعملا مسالا ”نلدو يريجيلاكر بخ مساب ركي فرع (©)
 دهر را ةلاقالع ةطقمسم ”لؤل# نيذلو لاق هضم دنع 2 رظنتي مل وهو عاقصالا كلت
 ةريحبلا ىبرآلا طقاسملا فرشاو لمجأ
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 اجنديبو اموجوب يتباغ ىرت انهو ايوهو وبمهاو اره ةريحبلا يف ردح ةنمو
 ةصاخلا ثيح نم اههو ديمب رفمأ ىلا ةيقرشلا ةيالملا امهباهذ يف نامزالت
 ءءاصحا الو دعال ثيح نم ةليفلاب ناتلها امهوهانرضن تدنلا اتي رك ةيميلقالا

 ةثاتس عافترا ىلع جيلخلا ةلابق ةعقاولا ةبضمملا ىلع ميدقلا ؤرانك نيف ناكو

 كرم اهوه 0 نم ةبعش كانهو ةريحبلا مطس نع رتم

 .قبرطلا هذه تناكو ةرتموليكرشع ةعبرا وح لع وريبيكنع وهو وروين مق

 .يف ًالوزت ةرايسلا جورخ ًادبموباتوبو يتنع نيب تابكرملا ةكس احن ليك

 نيمبراو ةسجخ غلبتو اهتعس ةلمج يف جيلللا لايح ةريحبلا نوكتو ٠ ليلا
 قي ساو لقتال ضرألا نوت «باعملا ندين قونح رضاك"

 ىلا نم لقثي قبس اف ناكو ململاب نواهالا لماعتي كانهو ةريحبلا فافضب

 ءامو راح اهؤام ةّيريكنويع راطقالا كلت راوج يفو ٠ وروبتاو ادتغوا راطقأ

 نم ةثداح اهتاحضو ابع نم قد يف ادج روغلا سي رق قراقر كانه ةريحبلا

 نم قّلخت ىتح اهيلا ةيمارلا رابنالا هايمب اهلا ًابولجم اهفوج يف نيطلا كارت
 كان لازتالو وريبيك ةدلب اهيلع تميقا ةكر تراص ةيزيلبا ةيلي رغ طئاسن كلذ

 نويع نا اشابنيمألاق ٠ ناسل لكش يف ةريحبلا يف ةدتمم موي لك لغوت طئاسبلا

 ديعب روخ يف مقيهو ةقهاش لابج ةلسلس حفس نم رجفنت ةراخلا تيربكلا

 ضراو هميدا يف ةثبنم ىرخأ ماكرو رخص لثك هعاق ءاحنا يف نوكيب كرد

 ةيفاح مدقلا هقيطتال ىتح ةقارح ةنخس هيف ةيسارلا ةراحملاو رولا كلذ

 راخلا ةاناكدم نيئم ةعقبلا يف ىرتو ةقيقو ًاززا كانه ءاملل مسا تناو

 ةجرد ”فافش فاص وهو ءاضفلا 'هراخب قبطي ًاققدتم اهئام قثذي انويعو

 ةجرد نيمستو سو ةئام ىلا نينا سو ةئام نيب ننم فاتخح هترارح
 ةلوسقف ةيليرتلا ظئاشلا هده ةئؤعانا "””ةيينج جيرو تيهترهف نازي

 المقسم اردنليف عوبطم نلف روتكذلل«ايقيرفا طساوا اشاب نيما» باتك مجار 0

 قو



 - ا١المث-

 نأ حلملا اهنم نوجرختسإ مهو ةريحبلاب ةريدتسملا ءاكحالا رئاس لثم ًاحالمإ

 ريخبتلاب ميزملا هام نويضنتسي مث اهبارتب جزته ءام ضرالا ىلع اويكسي
 يف ماكالاو . قاذملا رم ةبهشا نوللا حّولم تابيبحلا نشخ حلم نع لجنيف

 ردخ جا ارب الك ضع قوف اهبضعب ةدوضنم تافصارتم تاجردتم عقولا اذه

 ةسخ هتقامع ةفاسمو تارثم ةتعس اروشاك لودج هل لاقي ريم اهايانث يف

 باضحلا جرمتت مددت ا وام ىلاو . ىتش طقاسم هلوارتميتلس نومبراو

 ريست ضرالا 1رم تاحطسنم اهجارعلا نم نوكيف قرشلا تمس يف

 ةدإبلا كلم”نع 0 ا روتكم لو ىلا وعل قع 1 ردا ةفرقم

 نم ةدعذلا قيرطلا يتموهو وات كرمز كلادع اك 3 نيرشع ىلع

 ةفاسمن وكت ل بها رحب ىلع ةمقاولا يلو منن ىلا كانه نمو ٠ ترربلا ةريحب ىلا ىتنع

 برغلا ىناج ىلا قرشلا ىناج نم ةريحبلاريع ةفاسمو براوقلاب قيرطلا

 نع ”ةيصقب تسيل ةفاسم ىلعو .ًارتموليكنيئالث ءاهز (وبايتب ةدلب نع ًاباهذ )

 ةثالث 2م وحن هلوط ءاملا يف لخاد ضرالا نم ناسل فيصرلا ىبونج

 ةدودعم تارحش ُةتبا : لالفلاكاسو ةملامثلا ت تمسيف بهذي تارتموايك

 ىلا ينارلا يكد رهن هب ينأي يذلا نيطلا محازتنم ةثداح ةكروهو ليخنلا نم

 نم رتب ةراعلا ضعب ةرومعم كانه ضرالاو .٠ ةطقنلا كلت نع يملامش ةريحبلا :
 نركت راو يف ةيقرشلا طئاسلا نا م . كمسلا ديدقتب نوقزتري نيلهالا

 حفس ىتح ةبكحارتم ميرادتب دعا الر اتما .ةتسالا ةيهوذ اهتمسا

 هذه ةبرتو نيتربلالا يداو ةرجفمل مت ةطقنلا هذه يف يه يتلا باضحلا

 ام هليلدو ةريحبلا هايع ةرومنم مدقت اهف تناك ابرو ةيئيط طئاسبلا

 برقلاب اهحطس عقترا دقلو . فادصالا ديدع نم ابعدا يف دئارلا هيقالب

 ٍببَص نم ةردحتلا هايم ابفذقت يتلا داوملا كارتب ركّذي ًاعافترا ماكألا نم

 يسفالا قلع وب ناك اهقووع يتورارك, ةنقلا 'كارلك و ايياقناز
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 أبيورف ايفورج اماو راتما ةسمخ ىلا ةعيرأ رم ةدحاولا ةملثلا ةمس غلبت

 يأر ىرت دقلف اهيف هايملا ةلعف ةدش ىلا ريشي ام اهعاق يفو !هيفو يدومع

 ارلتقاف فتادبالا ةميظع راحشأب تعدت اهرامت نا عضاوم يف يف نيملا

 عل نع ةطيسبلا عافترا نوكيو اذه .اسبب هاذ [فرتحاو اهرودع نم

 ىلا اهعافترا نوكيف ةجرد جيردتت مث ادحاو ارتم اهتفض دنع ةريحبلا ءام
 لم ص ٍ
 اهعافترا حبصيف ىرخا ةحرد جردتت م أفصنو ارثم اهنع ديعب ىدم

 .راثما ةمح ٍةنيح اهعافترا غلب اميرو ةئلث ةجرد جردتت مثراتما ةثالث

 عفا ومي رحشلا ضعب ماكألا ناسا ىّرل_ دقو لغدلا كتلع ةرومغم اهضراو

 رم تناك راطقالا كلن ةماع فكرا ىلا ةراشالا نيب كلذ لك ىرخا نود

 ةيقرشلا ماكالا فوحلب قحلت هايلا تناك اهرو ةريحبلا هايمب ةرومغم

 وباين 3 ةاكسإ 1 نع دعبت ةطقن يف تربلا ةريحب يف بصيف يو رهن اما

 "وم ىزصو ًالوؤتوالم هق ةريسم ف نوككو تاتو طرفا رج

 ىقح تايلو جيراعت تاطسبنملا يف حبس دق هليسمو تالآلشلاو طقاسملا

 راجشالا ةفتللا تاباغلاب نب وكشح هيب انج ىرتو . ةروك دما ةريحبلا ىلا يضفي

 ةروعزلا ديدش هلك ةطعت روب سل روك ذل ردسلاو فلا هيا 8

 .قئرملا ءارو ىلاو ادعص ارثم نيسححو نيتنام وح ىلا ادن لهسلا نم سهذي

 يو جارملاو تاباغلا اهوسكت ةرعو ٍةريدتس# باور كرم 0 لرالا

 نوكيف ةيالعلا ةنق ىلا ةروصلا هذه ىلع دعصتت جيردلا هيشا ةئئسم ةسكرضم

 اهنم'ريصي عاقلا ةديعبف راوخالا اما . رتم ةئامسخ ردقب ةريحبلا نع اهعافترا

 روخص ٍش ةزرأب فونا يراجملا هذه نيبو ةلئاه قدانخ نك امالا ضع يف

 .ةحضاو ةلالدلدت لاءم رهنلا لحاس ىلعو يداولا ضيضح ىلا الوزن دتمت عرق

 رثكأ ”لعي مل ١15م ةنس سرام رهش لبق ايف ةريحبلا هايم حطس نا ىلع
 ماعلا كلذ لبق هنا مولمملاو . اههضين ىتدا 1 نيعب راوأ نيثالث“ نم



 دام.

 ريمسد يف ثيغال ىتح ةلياق ءاحتالا كلن يف اهراطما تءاج نوئس تلاونت

 مايا تارتفلا كلت تناكف ١.م ةنس سرامو رياربفو راشيو ١509 ةنس

 (نيرام رص ىف )35 وارنالا مي ترام كادر نيعاو اف كسمأ
 راهنالا هايم نم ةريحبلا ىلا فرصنا ام رورمح زواحتب ملف اهضيغ طحا ىلا

 و ةيناثلا يف ًابمكم ١ ارتم رشع ةعيس وا رشع ةتس ةيقرشلا ةاوهملا نم ةباصلا ٠

 ينابكم ١ ارتم نيرشعو ةعبراو ةئام ىوس ٍدئنيح يلمس رهن دروتسم نكي

 هأيم نم لقا تناك ةببرغلا راهنالا هايم نا تاثلا ديك آلا نمو . ةيناثلا

 ةنس سرام رهش لالخ ةريحبلا هايم تناك اذاورغ الف ةيقرشلا راهنالا

 ةريدبلا ضيف نوكي نا دمبيال هنا ىلع . امل ضرع طاطحا طحأ يف ١و.
 نأ يف ةحاشمال كلو هركذ مدقت امم رثكأ راط الا ةريزغلا نينسلا يف

 ”ةيقرشلا طئاسإلا فيحصدبملا ةبيرقلا مايالا نم ًاموي طق بكرت مل اههايم

 ع نيرتم هروغز واجي القو يقرشلا ابطش رئاس يف قراقر لحّض اهؤاف

 طشلا كلذ نع تارتنولك ةدع ف اقمنو
 ةيقرشلا تاحطسملاو ةتفلخو ةرظنم مزلي وباي يلامث ىلا ربلاو اذه

 ةرتموليكر شع ةتسب كلذ دعبو ةريحبلا نرع يباورلا تدمتبا الك مطبنت

 ىلا ةريحبلا يف ًابهاذ هركذ مدقتملا ناسللاب هبشا ضرالا نم ناسل كانه
 ابيلا الخاد اجنو رهن اهتوي يذلا نيطلا تافودقم 'هئدام ديعب ىّدم

 لثم ياله روكّذملا ناسالا لكشو' ةطقنلا هذه نع ةدعابتم تسيل ةطقن نما

 ولم نيكولا ل .ءلا ينس يف ةرزمرا هذه نإ دك اذ دعا ةباتك دعب )١(

 لاغشالا ةحللصمل عباتلا جادرن ”ويسملا جرخا ٠ ري ريثكب فورعملا بوسنملا قوقي تح اهكوأم

 ةريحب بوسنم نا ( 14.0 ةنس ربعسد يف ةرهاتلا ىلا دق نأكو ) ادنغأ يف ةيمودعلا

 ةثالث ردقب سرام رهش يف اهبوسنم زواج دق ةنسلا كالت نم ريوتكا ةبابن يف تربلا

 ةرماغ سطسغأ ىلا ليربا نم ةدملا لالخ ين تءاج راطمالا نأو . ارقميتنس نيناكو

 داتعملا ريغ لع
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 ةمقتبلا هذه ةلابقو . كو رهن هبلجي يذلا نيطلا تافوذقم هتنوكيذلا ناسللا

 اهنم بكرتي بونملا تمس ىلع يهذن باعش يو ةيقرشلا باعشلا نوكك
 ناتريدتسم نهنم ناتثثا ناق. عبرا ريصيف دعاصتي بيجصمفترم املوط ةفاكيف
 دما نيملا ىأرم دبق يف نوكلو قفالا بابع قشي اهعيج ناتطورخم ناتثلاو

 املا نم ًارتموليكر شع ةسجخ هاهزف ةعقبلا كلت يف ةيالعلا ةعس اما .اديعب

 ةريحبلاو ٠ لئوحت الو رييغت بشي م قاب جّردملا فأل رخآلا ىلا دحاولا
 ريدحتلا ةديدش اهنكلو ةروعوو ًاعافترا لقا ةيب رغلا ماك لاو اريثك قياضتت

 طئاسبلاو لامثلا ىلا كريسم يف قياضتت ةريحبلا لازت الو يقرشلا اهبناج نم
 ةب رقم ىلع يب رغلا بناجلا يف اهضرع طسوتم نوكبف نييناملا الك ىلع حسفنت
 ديدش ليمب ىللاعتت يو . "'"تارتموليك ةسجخ ردقتب ريغصلا يجاح وا روجنْط نم
 يف ةريحبلاو لافدألاو طئسلا رجش اهوسكيو ىرغصلا ماكألاب لصتت ىتح
 يئاوا ردع دما مرتك ١ رخال ةهقوم اناس نوكتاإل ةلمننلا كن

 ةكر كانه نوكت ًالامث وبات, نم ًارتموليك نيعب را ةريسم ىعوًارتموابكر شع

 ةريحبلل ىبونملا فرطلا نع ارتموليك نيمب راو ةيامثو ةلام ىلع ايروتكق لين
 تمس يف رفاسملا رصبي ال كانه نم تارتموليك ةينامتوا ةعبس ةفاسم ىلعو'

 رططقلا اذه فرمُيو ءبصقلاو يدربلاو جبنملا اهتيث ةرفق ةزافم الا قرشلا

 (”نيدايصال ةهنكأ ضب الا ةرامالرثا هيف سيل بارخ وهو وجنجام رطقب
 تنبع دق نأش تاذ ةلحم هب تناكو درج املزن يتلا ةميدقلا وجنجام امأ

 فرج نوب ايف طئاسبلا حارب فيس ةمقاو ةروجهم ةدلب ريخصلا جام (1)
 ىلا رظانال لاخميو ةريحبلا ىلا برقالا ىرغصلا ماك لاو ةيناثلا ةقبطلا لابج نم قهاش
 يرخلا لايغلا ةوج نيم ةزيحبلا ىلا تضي ارت ”نأك كانع قيضملا

 ىجنجام ةدلب نأ ىورو 104 ةنس ربعسد يف ةريحبلا هذه نكلف دبعت (؟)
 ةقمع قدنخ اهب طيحيو بارتلاب ةعونصم ةيب رح تاماكحتسا اهو نم ىنبملا ةديج

 .1185ةنس اردنل يف عوبطملا يرصملا نادوسلاو ادنغأب فورمملا ةباتكرظنا . راتما ةثالث“
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 لع ةئاق تناكو نيع دمب ا ف هوما ريك اور اندلا يدنا "اعيرماطب
 بايغو اهسسايطنا ليامت سعصتسلا نمو ٠ ايروتكق لينل يبونجلا ناجل
 ءأ رفسلا هائملعت ام ناريغ اهيلع لمتشنت تناكىتلا راطقالا ةعساولا ضرالا

 ةفرج مزالب ةيرملا ديدش رايت رهن 0 انايحا تأتي هناوه طقق
 ةيرثا فرح ناكرايتلا 3 ناو ةريحبلا ىلا ًامفدنم ًالامث ريسيو قرشلا

 رم تملطت اذاو اذه ٠ نا ىلع ىفأ ىتح يشف ايش فرج

 ادب ان ةلدقو ابيبلا ”بضتي انظع ارهت نينلا يار ءارب تسلف ةزيخلا نبظ
 نول لثم ىلع انوتيز كانه نوكب ذا ءاملا نول فالتخا آلا وه نإ ككل

 كات م راصبالل رهاظ رايت الو ضيبالا رحبلاو لبحلا رحب يف ءاملا
 يقرشلا اهبناج نم ةريحبلا يف لغو“ لازت ال ةمكلا نكل . '"'ةطقنلا
 ةيفنو أ ةدجا كسلا نيه لالا ند لحم ةنياع اوتو قو حا
 ةرتم زواجي الف روذلا اما ٠ اهتيشاح يف يتلا جيبتملا ضايغن يب رغ تارت لاك

 جر فخر َر نيط نم ةقبط ةريحبلا رارقو ةقبطلا كلن نم ا

 نوكي ام ًاريثكو أ ارتميتنس نِإتس ند ديزانوكي داك ال بصاقملا قصلب روغلاو
 .نأ ال نفود ميقع قرشلا يف ةريحبلا نم رظنملاو ريثكب كلذ نم برقا
 . "”اتايئرملا نع رظنلا بجحي ليوطلا تابنلاو ةهيصق ةدعابتم اهنع لابخلا

 رشا نع

 دع هرعت 25 قرتخي 1 ةناو رايتلا اذه دوجوب لاق نكلف نا مدقت )١(
 رت

 اهب كارح ال ةدكار ًاهايءالا نكي مل سرام رهش يف هنكلو لوقا
 15 ٠م ةنس نسرام يف كلذ 6

 دك رع : لينلا ءاقثلا نع ةئشان يهو وجتجام دنعليثلا مفي ةضرعتسم ةكرلا ()
 ةديدش ةليسىلبنلا ءالل نا ءامخالو داوملا ا امف بسريف ةريحببلا ءام
 تارك هواك ةينامث وأ ةعيس ردقب ةريحبللا ن 3 دعبل ةطقن ىلا 0ك لدانج دح نم

 داكي وا دكار اهءام ةصيطب كانه ُهنم نوكي قح ةريحبلا غلبي الف ةتليس ًاطابقت "مث نمو

 نأ ىلا ةروصلا هذه ىلع ريست ةكباشتم ٠ راجم هلم نوكي ىتح ةهجو لك يف بعشني وهو



 تعول 1١

 تتليربلا ريب ىف !روتلكرج بسصم
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 تارتءوليك ة مست نوكي داك,ال اهيف ليثلا مغدنم دنع ةريحبلا ةعسو تلق

 ةعبس ءاهز يقرشلا اهريفض ىلع اهتمس توكتف ابي يف ليطتست ةكرلاو
 املا ىلع ضرالاو بصقلاو جبنعلا تبان ةياهمال اهتماع يفو تارتموليك
 امّآلا ءادرم ةلطاع ةورذلا ةيوتسم ةيالع اهنم نوكيف دعاصتن رهنلل يملامثلا
 عفت :رملا ىلإ يتتت ىتح ةريصق حيرادتب دعصتت يو بشملا ليلذ نم اهاشغي

 ةيبونملا طئاسبلا ةفص لك اشت لينلا يلامث يف اهتفصو ةيقرشلا ةهللا يف "ليلا
 لغدلا قئامتع ضاغ عفترم ا نا يف ًالاامبن نيابت الو اهركحذ مدقتلا

 ةفاسملا ضمب ىلع تناكاذاو ٠ رحشلا ةمداع ءارع ةبالعلاو تبنلا كبتشمو

 ىوتسلا اذه مزالتوارتم نينامثو نيعبس نيب اهنع اهعافترا نوكي ةريحبلا نم

 نم ةليطتسم ةضيغ رهنلا ةيشاح يف دجويو' '”ةيقرشلا ةبقعلاب قحلت نا ىلا
 نا هؤام رببالو عيررو رتمو رتم ناي فلتخي هفرج عافتراو جبنعلا بصقلا

 قوكو لوز تارثمزلك هد دن يف رعقلا بيرق اجاضحت نوكب

 ةغدر هعاقو اهسال ةياغلا ىلا ًاقاش ةنم ةطقن ةيا يف يقرشلا ربلا ىلا لوذللا
 ًاديمو ةريحبلا ىعتتم نا انفلسا دقو مادقا ةدع اهكمس غلب, عئام نيط نم
 يلامث تارتموليك ةدع ىدم كي ةريحبلا ةعس لظنو ٠ ناغم لطارق
 صاوخ يف ةتبلا فالتخا الو تارتموليك ةتس وا ةسمخ ىلع اهيف رهنلا بصم»

 رتموابكلا دنع ريصن' ىتح يو رولا اعلق قراضتلو ٠ لحاسلا ةماع

 ناكالو ٠ رهن كانه نم نا حصيو نيتفضلا ةينادتموليكوأ يملامث نماثلا

 لينلا هاي» لءاو بذاج ةطقنلا هذهو لينلا جرْخم نيب سيلو اذه . ةريحبلا ىلا ىمارتت
 ريست نيملا كلذ يف يهو ةريحبلا مب يف ةئاه بونجلا ةهج ىلا نيياحالا ضعب يرجن
 . اهجرخخ ًةبلاط لامشلا ةهجىلا

 براوقلا ةحلص» لاجر امأ ضرالا نم ةعطقلا هذه مسا لاحت رذمت )١(

 يبرغلا ةريحبلا لحاس ىلع ةدلب امنا حيحصلاو واكوا اهنومسيف“
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 نك ومع ةفيش وع يسمو ايواكلا نكت وجم ىلع رهتلل

 ايا امال ةريمعلا بكئانإلاو ليلا زن انيع ةلطقنلا كات اعمل" حصيإ

 لوز ةديعب ةفاسم يف اهتفصو

 قارنا ركذ 1ع ينألنا انيردحي بيسانملا ثحايم يف دخالا لبقو اذه

 ترلا ةريحب ىلا يضفتي نا راهنالا نا  .لوقنف تربلا ةردحب ىلا ةيمارلا رابالا

 ًاليسالا سيل هضمي نا ولو ددعلا ةريثكهتفص ركذ مدقتملا يلمس رهن الخام

 و اهنكلو داوملا ء ل

 فورم وعما زارنالا هذه نمت رو 3ك ذل يذلا ةيدلا نوكت هل قون

 ةةراسبلا نوي نادل ةيااوش وردا( نوران هاواي ون ارلتاو:ةفرعلا
 ةماع نم ليسلا حراطمبرقل ةفاسم ربك لوادملا هذه نم دحاو ةيرطلسيلو

 كلتىلا بلجنبالف ةيالع اهب سيل كانه لبملا ةورذ نا امبو٠ يبرغلا لحاسلا

 اهتروف امأ . ةريحبلا ةاذاحىلع ةُئاقلا لابجلل يقرشلا ىنأملا ْيَبَصألا لوادملا

 اًدمال لت ىلع يغقتي اقافاد اليس نوكت نا دعبب الو ةديدمب ةتدم تسلق

 ةيقرشلا رابنالا, صتخي امف ناكمب ةحصلا نمل اذه نا بيرالو . ثكَلا ليوط
 ةريحبلل ىبرغلا بناجلا ىلع اهنم ةحاسف رثكأ كانه ذخأالا حراطم ناريغ
 تي ةضيرع لكشلا ةطلتخم حراطملا هذهو اراطقا عسوا ليسلا مجاضمو

 امأ . يلامشلا ابفرط يف اًداح ًاقياضت قياضتنت اهنكل ةريحبلل يب ونجلا فرطلا
 ةعافترا فاتخيو ٌءوافتقا رذمتي دايقنالا مدعو 'ءاونلالا يف ةيانف ليقنلا لبج

 فلآ نيتثامو لن ىرخأ نود عضاوم يف رحبلا حطس ىوتسم درع

 ءانثنا يبيني هنكل يقرشلا لامشلا وا لامثلا تمس هتهجو دمتعمو رتم ةئامسحخو

 نع هب ,رذلا وروينا ةلصافلا تايالعلاو ماكألا الا ةلساس ىثاع وبف ةباغلل ًاشهدم ش

 لبن ىلا ةباصلا قرشلا هايم هنع رحفتت - يذلا م قل اما . اور ادلع

 الا نوكت ال اهئاف ةمسلا لياقف تيربلا ةريحب ىلا يما ارلا برثلا هايمو ايروتكف



 سس ١6 م

 مار تريلا ةريحب دع ىتلا لوادحلاو راهنالا فارشا نا 2 ةلياق كارول"

 وروه هل لاقيو) يراباك اينو يسوحاو يزب زمإ يه يقرشلا اهفرط نم اهلا

 ذهو ٠ '””اجيوو ينو اي وهو اكوجاكولب فورعملا ةبسثو امهوو ( اشيا
 ابلكو ةيمهالا يف مكلمس رهن نود اهو يسوحتأو يزب نما نانثا اهمظعا يراها

 * ةقيالا طقاسملا نم رطس يف يداولا ىلا اههايع ةطباه ةيقرشلا ةبقملا عطقت

 يق جح ةتبلأ اهتقانأ 7 لوزن الو يعلو اهتم ريثك ولع غاب خام دق

 تا ملامبرو ام 1 :الا ضيف 3 ةمج يف 5 راثلم كانه ا

 هذه نم رم نماق 8 ةسرغلا و رولا 0 داورلا لغردت راطمالا ءانثا ِق

 لحي ةنسلا نم ةصحلا هذه يف ةرضانلا ةضْملا باشعالاو ٌريممت هيلع رابنالا

 ةعنتمم رافسالا

 ىلع ةقيقد نوعب راو سمح يلامشلا اهضرع ةطقن نم يزيرزما رهن ادبمو
 ريسلو ماكألا نم مفارتت يبلا هيالالا ىلع مفاولا ا نيمعوت ةب رقم

 .يلامثلا يأرسبالا يزل زما 21 :ف عاما ةبالعلاو' "يل وكلا

 لات ىتش تادمم رهنللو ةرجفملا يداو ةبقع ىتح رتارق ُق نانق ابللختي

 'برقلاب أشني رخآ ىّرجحو "”اجنسافار رهثأت أش اهمظعاو بوتملا نم اهتماع

 لالخ يف هتفاسم منعم ف ادرعتم رع قو ناو ا نم

 اهنود شا ش يتلاىرخالا لوادمجا ن * ريثك دجوب و ةيراج راهنالا هذه لك 1(

 يبرفلا بوصلا يف ةرطقتسم ضن لجامو مئاقبو ًاطابس ىاغجلا مايا يف نوكت اهنكل

 لغادملاو تايالملا هايم اهبلا بكسنيو

 روفاك ره : تادمم نم“ دمع 6

 ًارتمتنسنوئالثورتم هروغ دعب واتم نوثالثر هلا اذه ةعس نأ رواودل ىور 9

 م نيعب راو ةثاماعو الأ غلي حلملا رحبلا حطس نع لابجلا هذه عافئرا )0 1:

 مدقت ايف هانركذ يذلا يزي زا عرف لوالا راما ةثالث ىلا يحارتملا ليسلا حراطم يهو

"35: 
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 كلت يف وهو ادئياكأن نصح لصأب هقيرط يف رهو ةغاش مي رجح ماكآ
 ىرخأ ةطقن نم الا ربعي الف فافملا مايا يف ىح ضاخب ال ةطقتلا
 هلوط ةفاسمو ًاقراج اليسو ًارخاز هام نوكيي ضيفلا مايا يفو .ربمم ”اهيلع
 ع ار فوللا دو ذل ماب اذاو داك يم ناد ظوركا

 ًارياسم يقرشلا لامثلا تمس ىلا فطعني مث نمو أبّنغم هاري نوكي هجرخم
 هنأأك اظع ادودخا اهل جيف ةّضرا ليس فرتحي عاقلا ديعب ةوجفلا حبسف اول

 اههضمب نوكي تالالش يف ًايمارتم ةيقرشلا ةاوهلا نطب يف باسأي مث قدنخ
 و جيلخب فورعم جيلخ نم ةريحبلا مي ىلا يضفي مث ىوبملا ديعب

 هاهز ٌةتعس نوكت ةاوبملا يبونج نم هلوط نم ديدم ىدم ىف هيداو اما

 ةفرطو رتم يتئام ىلا نيسمخو ةئام نم هعاق دعبو تارفتم جلا

 نيب مقاولا ليسلا حرطم لبج نم ةبعش ةنم نوكي "يضر مطقنم يلامثلا

 ودم مايا يف رهنلا ةعس نوكتو ايروتكف ةريصحب ةقطنمو تربلا ةريحب ةقطنم

 فافجلا يفوراتما ةسجن ِهَطَسَو يف هروغ دعب و رتم ةئاملا دح ًاريثك ةزواجتم

 لفاوقلا هجو يف ىربك ةرثع وهف كلذ عمو صقتنيف ًاريثك مه ؤام رسحن سيلاو
 هةية نسراف قس سانا ف ةفرصت تارامح نما نما دعيق تو راسلاو

 نيب هثام ةعس نا تارتموايك ةرشع ىلع تالالشلا لرع نوكت ةطقن دنع

 هئام عاطق حيسفو يس ةوسدرا وت هوون يعدو نام ذراع كاش

 5 007 نوعب را ةليسلا طسوتمو م نوعبسو ةءب رم راتما ةتس

 . ""ةناثلا في ةرتميتنس نوتسو ةيئاكو نابعكم نارتم ةغرفتسمو ةيناثل 5 د 2 .٠ ان 3 . م. 000 * ول

 اي روتكف ةريحب ىلا بصي وهو اجنتاكر بخ ثلاثلاو
 رولودن هلاق ) 0 ١

 دام غاب تاللالشلا هذه رغصا "يوه نا يدج لاق (؟)

 هراساو هضيغ ىصقا يف رثئمايا رهنلا ناك (*)

 راه يب
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 هاو اتقوا اعط نرتسو راك هذال روك كل ىرتتملا قرف ةفلظنمو

 نم مضاوم يف هنا ىلع ًامب رم آرتم نيمبراو ةثالثو ةئام ناكف هضيف مايا يف
 ةماع يف هتب رج طسوتمو ةباغلا ىلا روغلا ةبيرق ةلحض ةهايم نوكتا ا

 ةيناثلا يف نيرتم نم لقا ( هرادحتا رايتعاب ) نوكت ال دما مايا عاطقلا

 : هيغل يف اسكس ارثف كتدوتاعو قلبو ناتكام مرافق قرضا ل داو كلذ

 رين ةادمتو . اجح يلمس ربت دعب عقب تببلا ةريحب تادمم نيب نم رهنلاو
 ضرعلا 1 رم قئاقد رشعو ةدحاو ةجرد ىلع اًدنّوام دنع ”ىئانلا يسودها

 رم ىلا. اههايع رت يتلا ةيالسعلا دادتما وه يذلا فرأل نم يلامشلا

 نع 00 يسوججتا قوت عسمو ةعسلا ( و اضيا فرملا اذهو٠ ا

 اكره ىلا ليست اهلج ام ةيشبس ةحيطب نع ةرابع وهو ايابما رهن عينم

 ةسخخ زوجي الف يدوجلا رهن ةفاسم اما . ايروتكك ليث يف ًادب زم رهنلا نوكيف
 بصيو ليلق هنع فارمتاب برغلا تمس يف بيهذي وهو م يك ناتسو

 اهدهاشع نيملا راح ىتش طقاسم يف 00 ةلحم يلامث تربلا ةريحب ىلا

 هرادحتا ةلج اما يقرسالا بونملا نم هيلا باج "يما ل“ : هل دم فرشأو

 لضافلاو طقاسملل رم ةنامالث كلود ا وااو

 ةردق اراد لدا كلذ يلو ةفايش ثان شن قولو از ناك ةردقو

 "رخص ةعاق يأ رهللا عجضمو . رتموايكحلا 000 نوتسو راتما ةثالث

 |. يزيزما رهن يغض وهو لدانجو عراسم يف ةهايم ىنارتت ًارايم كوشحم
 هرادحتاةلج اما كلذ نم رثكأ نيباحا يف رهعلا غرفتسم نوكينا دعبال )١(

 ةينامثو ةثام هردقو يفابلاو طقاسال بس رثم ةئامسخ اهنم اتم نونامتو ةيئاهو ةثايسف

 هتفاسم لضاف يف روكا ا اراميتتس نوعب راو رتم هردقو رادحنالا طنوت ا نو ”اكو

 بيحرب سل هلام لغم ناف انا

 املثم هانركذ | حيذصلاو حنس مسساب طئارطلا ضعب يفرهلا اذه درو (؟)

 ضرالا كاث يسانا دنع فرعي ٠
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 جرختتسا دقلو ٠ ديعب ادبا ةروُغ ناف فافلا مايا يف كلذ ناكولو ربعملا رسع

 لبق نوكك ةطقن يف ىو..» ةنس نم سرام نم رشع يناثلا يف هغرفتسم.رادقم

 ناكو طف راتما ةنس دعمو ةتمس كناكف ارتمؤاكر قع ةنخ رد ةبقنلا

 م نوبل ا حالم ونمو ا رتميتنس نينا هنو ادهار (سفورل

 000 نيعب راو ةسمخو ين 07 رشع يا هئام عاطق ةحاسفو ةبناثلا يف

 زادقمو-'"”ةقاثلا ف اسمكم ًارتميتنس نورشعو ناذثاو راتما ةتس اذا ةغرفتسف

 ةسمجو راتمأ ةسمهخ دكليح غلب هطسو يفدروغ دعب و فصنو راتما ةثالث هادم ش

 عاطق ةحاسفو 0 نوتسو. ةعسل ضيفلا نابا ف ةكساو 1000 نييبسو

 نارتم ةعرسلانا انلق اذا . 3 02 1 نورشعو ةعسنو ةلام هدم مليا يف هلام

 انكم اس نوسسمو هناك نام ودق نرش لباقي كلذ: ناك ""ةفاقاف

 رهن غرفتسم نم دزغا يموأ رهن غرفتسم نوكي نا ىتأت الو . ةيناثلا يف
 ريثكل عرسا اهتيرج ن وكت تاطاقتم تاقفد َّ هطرف ءانوكل قيما

 ىربكلا رابنالا ةب.رج نم

 لوادج ةدع نم (وروه رهن وهف تْئش ناو ) يراباك اين رهن فاأتي 9
 يف قشيو اهريغو ون دنراجاكو و واجتميجو انويلب لثم ادنكوك ماك | نم أشن

 عبسو ةدحاو ةجرد يللامثلا ضرعلا ثيح (””ةريحبلا يف بصب مل امومنوب ةباغ
 لملتا تاعقئتسم فافملا مايا يف لوادملا هذه نوكنو ةقيقد نو رشعو

 ايس ترطب قع . ةنس سرام نم رشع ين يناثاو عساتلا نيب م ةرتف يف لل

 نكلو.راهمالا راغص نم هنا الأ رهغلا كالذ يف نأش اهل ةفينط ةدايز هنم ناك ار رادع

 فرصتلا جارختسا دنع ناكُف هاوام امأ . يزيزما رهن غرفتسم نم رثكأ ةغرفتسم
 هيف ةحئاس داومب ًالوحشم ع

 ًرايحا كللذ نم رثكا نوكي دقو .(؟)

 كت ماوقا نم موق لك ناف راهمالا هذه ءامسا عالطتسا بعصتسملا نم عز
 اهليبق خيش مساب رهن يمست ءامضالا
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 زابختسا رذعتيو تابنلا فيثكب ةصاغ يهورارقلا ةديعب ةيدوا كي اهؤام
 هبشا يهو ةمودعم نوكت داكن اهتيرج نال مايالا كلنا لثم يف 0

 مل نكلو ةيمحأو نأش هدم مايا يف رهنل 1 دقو رابناب اهنم خا

 نا وقتا هرما نم لمي ام كو م الا 00

 ريفش ىلع ًائاس لامثلا تدرا اذاو . ارتموليكح نيعبرأ زواجت ال هلوط

 . ةيمثالا يف يناثلا فصي بلمم وهو ابمهاو رهن ًاقرشش كراسي ىلع تيأر ةريحبلا

 يلامثلا ضرعلا ثيح ايوه ةلغ نم ةبرقم ىلع ”كوديك ماك يف أدبي
 ربك او ايبابمو رهنب هجر دنع فرعيو ةقيقد تورشعو نامثو ةجرد
 اعجازمر فرعي اهطالتخا دعب و ماكأالا كلت يف هأشنم اكوجاكول رهن هتادمم

 ةنم ريبكم دق قشيوًارتموليك نيمبراو ةيناع هتفاسم رادقم نوكي|بمجاو رهن
 يف طقسي وهو ةيقرشلا ةيالعلا نرم عساو ءاضف يف ةشرفنلا اموجوب ةباغ
 راهنا ةدع ه4 راعي هلا كي وربك ينط يبونملا فرطلا نم ةريحبلا

 اكوجاكول ربكألا ٌهدمتو اكيرجو وجيمو اتوجو ريباك اهم لامثلا بوص ن

 يم اكوديك ةلسلس يف ةطقن نم ايوه نعلامثلا ىلا ةجرخئايبابمَو 0
 ثلاث لودج كانه لامشلا ىلا ًاريسي ًادمأ ترس اذاو الابمإو وكوجيلاب نانق
 ةسخو حت ةفاسم هلوطب دعو ةلسلسلا هذه يف ٌهأدبم اعوه لودج هل لاقي

 هده وريبيك حيبلخ فورمولا رك ىلا نيرو ًارتمواك نينالعو

 نامزا يف هو رتمواكلل راما ةكان زواعن ديدش اهرانحتم ف راهنالا

 ةميد ال ةرئاوتم ةعطقتم اهتاغرفتسم نكل ًانايحا ءالا ةرماغ رات ضيفا

 ٠ اهتعس قياضتن فافحلا مايا يفو . ةتبارق وأ دحاو موبي ردقتب 03 اهتاقذدل

 سرام يف تجرختسا يتلا ادا بسحب اهنرفتسم دحوم نوكيف ًاريثك

 . يذلاوروبنأ ماسوا ةبطسولا ىربكلا لابجلا دادتما نه ماكآلا هذه )١(

 ايروتكق لين ليقتو تربلا ةريحب ىلا يمارلا ليقثلا ةقطنم نيب لصفي



5 

 وبات“ ىلا ايوه نم ةيدؤأا قيرطلاب اهعطاق ةطقن دنع كلذو ٠1م ةنس

 سلف ضيفلا عاطق دحوم اماو . ةيناثلا يف نيبعكم نيرتم زوابتي داك ال
 قنركسو دحاورتم كانك شيقلا ةروق مظعمو ٠ 55 ا

 مفعم ناكامب رو ًارتميتتس
 ايوه غرفتسم لع وبري ابمهاو غرفتسمن كل ةيناثلا يف نيسمخو ةئامىلا بدكم

 لالز يتن اعيلك يف ءاملاو روخصو ءابصح ىلع ناريس اهو
 ةدع وباّش, نع دعيت ةطقن نم تربلا ةريح يف كو رون عقيو لوقا

 م ةب رقم لع وهو يدنزام نع يدق س 0 ها تارتيواك"

 رتم ةنام نيب نم فاتح اعماع وهو ايمهاو غرفتسم

 0 يف ن

 اذه ٠ ةرتم ولك نوسخ هتفاسم رادقمو يب رغلا لامشلا بهم يف ةيهذمو

 ضيفلا مايا يف ةنكل فيفط رغصتسم فافملا مايا يف ةغرفتسم تنأواو

 راف نب رقع وماقلا بة طقم ناو اهيفشتم امورقا فام رك

 ةيدؤملاقيرطلاب همطاقت ةطقن دنع كلذو ةيناثلا يف نيبعكم نيرتم ١9.0 ةنس

 ةحاسفو نيرتم زو الف ةطقنلا كلتيف هتوف ةراطع اجود 2: لإ اكوفوم

 انعا حوادتي هضيف غرفتسمو ٠ 55 17 نيتسو ةسهخ هلم عاطق

 راهنا نع فاتمال ةنككو ةياثلا يف ارتم نيف هاما نانو تضم

 رم ردحتم نأ ملعاو 5 'يلولا لا ةمعفي ال ىّرحم وهفابمهوو اعوضو يسوجيلا

 حارق هوم قش طقاسم كي راجحا نم ليسم ىلع ىئارتي ديدش "يو
 داق كو عاو سلا يعم ميداوو ا فوفشلا يف َةياَع
 يف بانيو وادا ةكينؤي ةعاق ناك ةئقنلا تب رهنلا ناك الو . ةرهاز

 يداو ىلا يغش نا ىلا روخصلا 20ئرم 3 إب 0 دعت 0 قيطم

 ةئام ءاهز هتيوه عاترا رك ودوم طقشم هلام ةرحتلا ندشي

 اجيدوب ةباغ يف قشي هريسم ضب يف وهو اًرتم نيسحخو
 وه امنا لامثلا ثمس يف تربا| ةريحبل ةيقرشلاتادملا ىهقا نأ تلق
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 ةسجخ ةريسم ىلع تناو ةريحبلا يف مق وهو اضيإ اياو ريت هل لاقي و احيَو ربخ
 ةرشع ثسو ناتجرد يلامثلا ضرعلا ثيح ًالامث وبات, نع ارتموليكر دع

 نوسحخو ناو ةجرد يلامثلا ضرعلا ثيح اتوريك ماك يف ٌهأشنم ةقيقد

 انافكو ني قرع 010 اهردق لوط ةفاسم هلو ةقيقد“

 ةرادحتا ناك ةريحبلا يف اهدنع رهنلا بصي ينلا طئاسلا ةعسل هنا ا ةرصتو

 ةنسلا نم ةفئاط ف قراوزال ةروسيم هيف ةحالملاو ةياغلل ًافيفخ هريخ م 5

 قرش ةيقعلا ماك تح ىرخأ نود

 ءاملا رادقم راثكآ ىلع امم بير الو لمعت راهنالا هذه ل مدقت امم رن

 ةدشو اهتفاسم صلقت ىلا رظنلاب اهئام ةدايز ناف كلذ عمو ة ريجبلا ىلا باصلا

 اماو . ةرمثسم ةدايزلا نوكت ال هضيفم يأ اهئام لفحم قياضتو اهرادحتا

 وود ادمأ الا كمال ةديدش تاقفد لج اهمايف بيرالف اهتافرفتسم

 ا وعل تانواع هله "الوزه دم نا متنا نق

 رافقم آماو:.''"'ةدوغمس تاماتسألا اهو دلل مودي "ل دقق نعصلا راهمالا
 يف هانبالا نال هريدقت رذعتيف ةنسلا يف ءاملا نم تربلا ةريحب ىلا بصني ام

 دارا زالجاللا لتس لو نياق ةريعنلا هدم نئيلوت+ ]هدي ةليلفا نآدلا اذه,

 ضيفو ريزغ هداربا ناف يلمس ريغ فرصت فصولا اذه لوانتيال )١(:

 ةدمملا راهمالا رئاس ضيف نم تبئا نوكيإ

 رابنالا رابعا نوصخ اومجر مث ضرالا يف ادنغألا لاجر برض اذا (؟)

 اوطحي نا مهبلع يضف هانم نابا يف رثثنيح ناك نالفلا رهن نأ اوجرخلا ام اريثك
 هوربعيف ”هازام رسحني امير مايأ ةتسوأ ةسخ نيميقم مطاحر

 وأ ةدحاو ةءفد هضيف ماج ىلا رامنالا هذه نم دحاو ريصي نأردني (")
 . نوكت نيرادم يف نوكب امقو راطمالا دشأ ناف يلمس ربت الخ ام رهشلا يف نيتفد

 ةرشع يتنثا عقي ضيفلا ىمقأ نا ينعي ًاقيرخف ًامير رهشأ ةثالث اهنم دحاولا ةهرب
 رثكأالا ىلع ةنسلا يف ةرع
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 .نءوهو لت, نصح وه طقف دحاو ناكم يف كلذ بيرق دهع نم لآ

 .يداول ةيلامثلا ةودعلا نم ةب رقم ىلع اب ونج اًرتموليك نيتس وحن ىلع ةريحبلا

 هيف سيلف رهشأ ةينامث وا ةعبس ذنم نم آلا داصرالا ديقب ادب ١0 قلع ش

 ناس (ةيللا وروي هع و راهرعيو يل .ةهئاخا نا هانز
 نا هانت ىذلاو . تربلا ةريحب نع اًرتموليكر شع ةتس ديق يف هو راطمالل

 يف سيلو راطمالا رادق.م اهنم دصرت ةبقرم لجاملا سيرقلا يف كانه ماي

 يف ةحاشم الو . نيب روا ةثالث ايوه يف نال ةبوعصو ةقشم لحس اهدبق

 ةيالعلا ىلع ةنسلا ةماع يف ءامسلا هرطقت ام رادقم عالطتسا ىلا لوصولا نا

 سايقم ماقي نا أيا هارن يذلاو ىمافع ةدئاف هل نوكب ةريحبلا قرش ةمقاولا

 اما 0 دش لماع ىلا هيما لكو  ةوبرلا ةورذ يف وبات نوفيلت دنع

 ارم ةيكيجابلا ةطاسلا ىلا بالطيب ناب اهرمأ رد ةردلا ينرغ ءادا

 .ضيغو دم دصر افا داثل يف سايقم ماقي مث . كانه :ه مضاوم يف راط طمالا

 ضةرعم هنال داصرالل هاذ دحيف اصر يغ مقوملا اذهنا لوقأ .ايمويةريحبلا

 بيسانملا ةفرعم رسيتي ينلا درفلا مقوما وه ىرخأ ,ةهجو نم ةنكلو لزاونلل

 اذه ريغ بيرقلا لباشلا ف نوييورالا دنع نا لمؤي ال ذا هي ةيمويلا

 واش داصرا تدق اذار اماقت م( ريحبلا فاعْض مقاوم نم ) عقوم ا

 اهف ترأش تاذ أ ا ايتم مدل يالداو فل لنلا :سايقن ةاصراو

 ال ةلأسف ةريحبلا ا اما . لينلاو ةريحبلا نيب طابترالا هحوب صتخي

 ةريحبلا نا يف ةحاشم الو ٠ اهيف قت اووف لف هايس لجل ةئيملا#

 اهداصرا نم ىجربال تح ةعساش ًّط ترلا ةريخنو ناكلا اذه س نا ) ( ١

 ةيالعلا ىلع لطب وأ ةريحبلا كالت يف عمت يتلا راطمالا رادقم ثيح نم عفن ريك

 راطمالا نم ليسام رادقم دصر يف ىودحو من نم واذيال كانه سايقملا نكل ةرواحلا

 يلع يداو نم مسق يف اهنم عقب ام رادقمو يروزنور لابج يلام



 وسل

 . هلام دروتسمل ةيوسن لماع ةباثع نوكك نا دعبي الو ىربكلا لينلا ةنازخ

 ةدحاولا هفرصت رادقم عالطتسال نيتنيابتم نيتطقن يف تاما رثوب دقلو

 يالداو دنع ىرخالاو #١١ ةنس سرام يف كلذو ةريحبلا يف هيصم قوف

 1 لاو ليلا ب سوس ان معك :(يةيط مم

 . هايملا يف نوكي اعضيغ ةج ةجرد نع عافترالا ديعب ريغ امهبوسنم نوكي ىتح
 هأيملا 0 9 ( ةدايز تم ناك نا ) ةفيفط ةدايز ةريحبلا نم ةجراملا

 هلا ملعاو .' " هيلا تفتليال ريسإ ءىث ايروتكحف ةريح نم اهيلا ةيءارا

 ام ةبرج وحنجأم دنع ةريحبلا ىلا رهن دماشي مل يغقنملا'نسرام رهش يف

 .ةياور ىلع نيدنتسم انلوق يف انكو ) ) مده اهقءاتلق ٠ بونألا باوص

 .ةهجو يف ةريحبلا يف يرحب ىرخا نود نريياحا يف لينلا ءام نا ( نكلف

 ةوق نال ًاحيص الا كلذ لاخا الو لوقا ٠ '””اهئام ىلع ةام اهدي زيف بوذملا

 فرصت ةذابق تع رحشلا دق 190 ةئس سرام نم نيرشمعلاو يناثلا يف 00(

 تناك هنم نيرشدلا يف نسكرم لدانج تحن هفرصت راذقم ىلع يالداو دنع ربنلا
 ا نييمارلايفوأو اوخأ يري فرصت كلذ وم طقس ةناذلاي طش انكم ارم نيدو ةعش
 لو طب و ةيناثلا يف مما ارتم نوثالثو دحاو مردقو يالدلاو يب ونج هبلا

 ام رادقم نوك نا عصب كلذ يلعف ٠ يبرغلا 4 هبناج ىلع 2 هيف ناعتي نالودج وا

 لالا تناك اهنيك اهبلا بصني ام ردقب فائملا نابا يف ءاما نم ةريحبلا ةمفدت
 185 ةنس اردنل ةئيدم يف روشنملا يرصملانادوسلاو ادنغأ 9 6

 نيرايث ةريحبال ربنا 14874 ةنس ربمسيد نم نيرشملاو ثلاثلا يف هنا نكلذ_ لوشي

 عرج الاو لمجلا رحب هنم نوكيف لايشلا تعم ف بهذي اهدحأ وجنجام ةلابق كلذو

 دحاولا ناسا ن ٠ اهيف مفدنيف ايروتكت لبن نم اهلا اعلان وتلا بولا بونمبا تعب يف

 قالو ور د هل يهف لبنلا ىلع ربك ١ ارثا ةريحبلل نأ ومعز ينو رخآآلا بناجلا ىلا

 اهكوام رسسحتيف ةروحبلا ىلا ءالا نم ايروتكك لين د هيلي ام رادقم لقي فاقجلا م ايا يف

 هلا نكلف ىرا الو لوقا . اب اًباص داتملاك مدع لينلا دوعب و راطمالاو ءيجنر نا ىلا

 امغيغو اهضيف نا تبث ريغ ُةناف ةريحبلا يف اب روتكف لي را غلبم يف ًالاغم ًازواجتم

 <”و0 1



-1944- 

 كارلا لك ب لداعح هل .:ىم برقت هبصم دنع ايروتكف لبن لعبذملا

 ةطَش نع تارتموايك ىلع * الا لبخلا رحب ىلا اهب يرخي ةليس رهنلل دهاشتالو

 كانو ا ريصحح توا داك ةكسك حلا قات قزكتو ةرفلا ةلزاقم

 سسسنلاو ةقالعلا هجو عالطتسا ىلا نآلا ىلا رفالا رادع مو ٠ اهتعس

 موي ثيغلا لصف ءانثا يف ءاملا نم اهنم قاطني امو ةريحبلا يف نكشامنو

 ةحردب قاعتيامم ريسيلاب لا[ ا: معالو هد ىصقا يف ربنلاو ةريحبلا نوكت

 كلذل س داق يتسلل كالت مما نم و و داّورلا نع هأنيقلت ء يف امام

00 
 ينيمخح ٠

 لإ ةريحببلاب صنخم ايفثام وللا نم اهلع 000 9 هذبف لم هب ع نس ل

 ةيصنملا ءاملا مامج ناد ىلا يدؤي ةنكل ديدس ريغ صقان وه ليلقءيث

 لاجر دحا جدلا رتسملا اهجرخا تامولعملا هذهو ةنسلا كان يف ةريحبلا ىلا

 ”ويسدحألا وه ام لييملا اذه. نم ليلعت لكو هب ىدني ناقل

 ام رادقم زواجتي مرحب ام رادقم ناف ءاملا نم اهبلا لينلا هبلجي ام ةبسنب اعفلبم نوكي
 ةيضقلاو . اهحطس 2 يف فالتخالا 7 دلع وه اذا ريخبتلاف ابيلا هنم فرصتي
 يف الا سكملاب سكملا نوكي ال دقو ليلا ىلع هيف بيرل ةرئا ةريحبلل نا ةماسملا
 "ردن الا ردانلا

 هلام يف ًاعافتراو ًاطوبه يالداو سايقمنع ةذوخأملا لينلا بيسانم نا )١(
 سايقملا نا ولو ةريحبلا يف عافترالاو طوبطلا بيسانمل ةقباطم توك نا ىتأتال
 اهب ةمقاولا رهملا ةعطق نال اهنع طقف ًارتمواك نيسححو ةعب را ىلع آلا سيل روكأملا

 هلثم تالذ نأك" اهرو سايقملا يف عافترا اهمام نم نوكي ىتشراهنا اهلا بلح هنيبو
 يف اهنم طحأ بلاغلا يف نوكت ةريحبلا يف هايملا ةحرد نا ىلع ميا فاقجلا مايا يف

 سايقملا الذب اهيف لينلا هايم ةحرد تناك عماقلا فانا ةنس ٠9١؟ ةنس هذهف . رهنلا

 هيف ءاملا ةيرد. تناك ًاقراج ايس ةاين ام هو ل4 عةنسس قو ًاراميتتس نينا ةتس
 ةثالك جوارب راسملا هاور ام ىلع يضاملا ماعلا ف تناك ةريحبلا يف ماك يف 0

 راسم نيتسو دحاوب يال داوسايق٠ ةجرد ن ء طحأ اهنا ىنعم رمت نينو



 تاج

 ةنسلا كلن يف ًارارم ةريحبلا دعت ؛هناف ادنغوا يف ةيمومعلا لاغشالا ةراظن
 هنم لعأ ربوتكا نم نيرشعلا يف مب اذاف وبات, دنع اهبوسن# ملطا نا لو
 لوقأ ٠ (ًارتميتنس نيناتو ةثالث يا ) فصنو ةدقعو نيمدق ردقب ليربا يف
 ةماب ام ثلا تبثيام اهف سيلف ىزذملا ةمات ةديدس ةياورلا هذه ىرأالو

 ًاضباو ٠ ةرتفلا كلت لالخ يف عافترالا ىهتنم نكريؤتكا ربخ يف توتا

 وكت نا ورغ الف رهشلا كلذ يف هعافترا دمبأ لب دق يالداو سايقم نا مب

 ىلع انلوق, .نرحتو لوقت كلذلو ٠ اهتروف ىهتتم دئنيح تفاب دق ةريحبلا
 نم .١4 ةنس يف هاملا نم ةريحبلا يف ارخذم ناكام رادقم نا ةقثلا ضعب

 هلا عبسو فالا ةئالث اهنم ليلا رحب هدمتس امو ريخبتلاب دعاصتي ام نود

 فالآ ةعبرا ةريحبلا ةحاسم نوكرابتعاب سعكمرتم نويلم نيثالثو ةسمخو

 عبر رم رتموليكهئامسخو
 هاصحا تربلا ةريحب ضيغم يف راطمالا نم معقب ال سيل نا لبق امف انلق

 ناكامبرو ايروتكق ةريحب ضيغم يف عقي امم لقا نوكيأل هنا نونظملاو مولعم
 ثيح ادنغأ يف امر زغا ًارطم ناطمي ورويلأو وروت يمسق نال هنم رزغا

 يرو ا تاو يتم يناتم ضبع نيل وف سوت تطري
 نيت دقلو ٠ ةئس ةرشع عبرا اهردق رهدلا نم ةهرئ, يف ةنسلا 000

 نع هلو ارقملاو نوتسنوج يره رسلا اهعضو يتلا راطمالا ةطي رشم نم
 ةيبرغلا ليسلا حياطعم نم مسقو ةيقرشلا ليسلا حراطم نا (”ادنغأ دالب
 نيعبرا نم اميمج اهراطما رادقم غلو ثيغلا ةقطنم يف جردنت تربلا ةريحبل

 وهو ) ىلعالا قش لمحي وبف يلمس يداو اما ٠ ةنسلا يف ةدقع نيتس ىلا
 يلامشلا قشلا اماو ةدقع نيتس اهراطما زومت ةفطنم يف ( يبونملا فصنلا
 راطمالا رادقم فلتخي يتلا ةقطنملا يف امبف ةريحبلل يب رثلا يلامثلا لحاسلاو

 اة06 ةنس يف عوبطم ادنغأ ةريغتسم باتك (1)



- 1945 - 

 افنرا لاقي نا ّمصي كلذ لعو'””ةدّمع نيمب را ىلا نيرشع نب نم اهيف

 نوكبال تربلا ةريحبو ملمس ليس حراطم ةماع يف ةامسلا ردت ام لّدم

 نانثا اهتمننف ليسلا دخن اماما ةنيدلايف ًاميووو ارتم يأ ةدقع نيسخرم لقا
 ةكاشتم ًالاغداو ضايق ٍتاباغ املك ن وكت داكت عبررم رتموليك فلا نوثالثو.

 عجاضملا كلت هجو ىلع هنم حاسني ام يا ءاملا رثاح نوكبأل كلذ ىلعو ةفتلم

 نوكي كلذ نم ةريحبلا ل خدي امرادقم نا ىتممب راطمالا رادقم عيد ا

 ةريحبلا يف ٌبصني امزوكيف .راطمالا كلن طسوتم نم ةياملابنيرشعو ةسجخ ردقب

 عقب أم رادقمو هر وه ا؟ درعه ا* اله... ردش ليسلا دحام ةقطنم نم.

 افلارششع ةعبرا لداعي كلذ ءحر به اء غه..١ردقب راطمالا نم ابفوج يف

 رم .قارست طيسوتسو اذه ٠ يزاكم رتع نون تاع حالو :ةراتانو

 ةعسلو ةّثابس ذل لا هجرختسا ام بسحب يالداو سأيققمب لبحلا

 نيسحخو نيتئامو فلان رشعو ةعبرا لداعب كلذ .ةيناثلا يف ًابمكم ارتمنيتسو

 ءأملا نم ةريحبلا هيلع تلمتشا ام رادقم نا تلق .ةئسلايف سعكمرتم نويلم

 يف ناك رهنلا يف مفدنا او اراك ولا يف اهنم دعاصت امالخ ام ١5٠ ةئس يف

 تم نوي ةيتااكو ةنفخو ةناعيسوو قال | ةقالم ةحتلا نه نورك ةعبم

 ايروتكق ليئفرصت نا روكذملا جي ركرتسملا تاباسح نم ملعيو يك

 ةجردم تامواعملا هذه نا امبو ةتامولع٠مهنع ذخا نع يرهرسلانيبي ملا )١(

 ةيشاملا هذه يفي اهبل دق هاك يف
 عساتلا قحلملا عجار (؟)

 ارهش رياربفو رباني ناولو نا ليلعتلاو لكلا نم لقا كلذ ناكابر (©)
 عمو ريقوث امهنم اهس ال ةحفاط لويس ارهش امه ربعمدو ريو نكل ًادارظا فافجو سي
 ةئشان ةميمض تي ناك اذا ةميمضلا رادق»ىلءانفقوي اه لئاسولا نم انعسو يف سيل كلذ

 'ءاندروا يذلا رادقملاب ةريجبلا لمتشم رابتعانمتدب ال اذا . ني رهشلا نيذه لويس نع



 - اوال -

 نيتئامو فلا نيرشعو نينثا وأ ةيناثلا يف راتما ةتسو ةئاعبس هطسوتم نوكي

 هنايب كاهو ةنسلا يف سمكمرتم نويلم نيتسو ةسخو

 لويسلا نع ةئشأن ةدايز ةنسلا يف سكمرتم لويلم

 ايروتكف لين اهقوسي ةدايز ةنسلا يف سكمرتم نويلم ٠755 مجم

 لينلا هدمتسي ام رادقم ٌةنم لكن 6

 م.م ةنس يف ةلضافلا ةوالعلا مث صيسم موده

 لبي وهف ءاملا نم دعاصتلا راخبلارادقم وهو سمكم رثم نويلم م4

 الخ !م اميمج راهنالاو لويسلا اهتشنت يتلا ةدايزلا رادقم نم ةئاملاب نيتس ءاهز

 اهو ) لبجلا رحب فرصتو ايروتكق لين فرصتب دتسي مل اذا 32 ايروتكف لين

 : يني امريدقتلا نوكيف ( ارادقم نايواستي ناداكي نافرصت

 لويسلا نم ةئشان ةدايز ةنسلا يف بعكمرتم نويلم 14005 .

 - ةلضافلا ةوالملا ةنسلا يف سمكمرتم نويلم مجم

 نمريخبتلاب دقفي ام نوكيق . قرفلا رادقم سعكمرتم نويلم 84

 هذه ةمأع نا ملعاو . تربلا ةريحب ىلا ةيمارلا هايملا نم ةئاملاب نيعيسىلا نيتس

 امل ايروتكت لين تاءاصحا نوم ايتكلو نيماونلا الا اهنكو ام تاناصحالا
 ركذت ةدئاق تاذ ابسفن دح يف هو ساسالا ضعب

 دق اهبيسانمو تصقتلا دق اهتحاسم نا ةريحبلا هذه يف هلو ام قو

 ابي نا عازنالو هيف فالخال ايف ٠ ةرباغلا نامزالا يف هيلع تناكامت تطبه

 اما ٠ عفرا هحطسو اندهع يف ام مسفا ,ةعس يف ًاشرفنم لبق ىرم ناك

 ةصسقتلا ةيزيلب الا طئاسلا تام 8 ةنيسن روسيم ريغف عافترالا رادقم

 اهرمشي ةاملاو ةوبخع نامزالا فلاس يف تناك اهيلامثو ةريحبلا ىبونج

 ةيلاملا بساورا راثاو فدصلا يقاوبب شو رفش يقرشلا لحاسلا طئاسب اماو



 -اقمح

 :ةطرمملا نوقملاب شح ةردعتا ربا ءانم نا اذادكؤت + 29 يقال

 ىلع ليلد نآلا ىلا مقي مروخصلا كلت سطاوغ نكل اهلوط ةماع يف اهب

 . تيرا ةريغ لعاسو تربلا ةدخم نحاس نوك ةقرطا هذه نق *]هرادقم

 .دروداتربلا ةريحب لحاسب بساورلا كلت ناب كلذو ةمملاب نيابت ىلع درودا

 ؛اههايم نا تبربلا ةريحب يف لايام ةربصو اهب ةريدتسملا وكس لع دجوت
 نا كلذ نم يضتقيو ماكألا دح ىلا ةيقرشلا طئاسبلا يطغت البق تناك

 .لقالا يف راتما ةتسردب مايالا هذه يف هنمىلعأ نيملا كلذ يف اهب وسنمن وكي

 يف تنلب ارو لامثلا بوم ليطتست تناك ةريحبلا نا ىلع ربك ليلد كلذ
 :ةريحبلا نم هجورخ ةطقن دنع قيضم رونلل سلو يلو لدانجو عراسماهتلاطتسا

 ,عافترالا يلولق نيفرج نيب نع تالالشلا ىلا هجر خ نم هتفاسم روهجيف وهو

 ضرالا توزح نم براقتت هريس نم عضاوم يفو“ ””زيلبالا نيط امهتدام

 ال امبقياضت نكت اقياضتيف هيفرج سامت داكن ىتح نيئاملا ىلع اهداجيأو
 وح فاما هذه قراش نا يتلا ليش كتلي الف دين قدا وك

 ةبرقتسم ةفاسملا ةديعب ةحبطإ ةنم نوكيق ًارحبتسم حاسفيو اروف حيسفتبب

 طوبحلا اذمل يعادلا بيسلا لاحتلا يف نهذلا راحي دقو ٠ ءاملا ةلحض نيبناجلا

 .تضرتعا زجاوح ىلع لدت ملعم عضاوملا كات يف ىرت ال كناف بيسانلا يف

 هلك وا محشتا عزا ى كد ان رعرا ءارع انتا وبلا قرط ف
 هارخو ةرئاق ةفيفخ ةتيرح ناف ٠ كلذ تكلي مالاف هيقرج باصا

 ريداقم نا كاردا امو .لامثلا تمسيف ريس وهو ٌسح هلرسل ئداه حيسف 1

 انمايا يف امم ريثكب رزغا تناك لوألا انالا يف هليسم ىلا ةطقاستملا راطمالا

 ةتبرت لهس مويلا يثو را راخبلا دلوم ىغم اهف تناك يتلا قراقرلا ةعشب ناو

 هيلا اهدنع ترقتسا يتلا  بيسانملا تامالع اهبلع طئاسلا هذه تاجّردم )١(

 ( برعملا ) واع نم هايملا ُهف رم نيط وهو سيلبا نيطب ةماعلا دنع فرعي (؟)
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 كلذ نوكب نا دعبي الو .راطقالا ةعساو ذعمايأ تناكن ا دب ال ةئيمس ةيلب رغ

 هايملا عومج ىلع تربظتسا دق ريخبتلا ةوق ناو راسحالل ىلصالا بيسلا وه

 .ةروصلا هذه ىلع اهيف ةيجيردت طوبه كلذ نم ثدخ ةريحبلا ىلا ةيمارلا

 .تصقانت دق ديملا ةبي رق تارتف يف ةريخببلا هايم نأ هيف ةهبش ال يذلا رمالاو

 يف هنيمب ىأر ١مهم ةنس يف هنا يب رثلا لحاسلا ىلع همالكيف اشاب نيما لاق

 . ةزشان ةريحبلا يف ةمئاق ةري زج يجاهم ةدلب نع يبر غلا بونلا بوئج تمس
 نم حسفتم ةطقنلا كات يف نأك اهله هنس فو نيرتم ردشب أاهحطس نع

 ضع هيف 00 ةلأسملا هده يف نقلا ثحن دقلو. رولا مارق ءاملا

 . ”وده» ماع يف ةريحبلل يب رغلا يف وذملا فرطلا دبعت دق ناكو لاسرتسالا

 سمالت مّدقلا يف تناكو مويلا يه امم ىلعأ قباسلا يف تناكمايملا نأي لاق

 تابالقنالاب هل ةقالعال اهحطس طوبه نا .هداقتعا يفو .'"اباضملا موسج

 طساوا يف يتلا تاريحبلا ةفاك يف نينسلا نم ةفئاط يف ةثداملا ةيرودلا
 7 كا لح ع يح 5 هي يم 9اس ف
 يسئسار أهو يبرغلا ريفضلا يا برر زج هئباور ق ركذ م ايمي رفا

 يلئتسا اهءاج مويو ربلا نم نيفنا ماعلا كلذ يف اتناك مهنا لاق يبسنسم اينو

 شاب نيما ةياورب اكردتسم لاق م . تاهملا معيمج ند انه طيح 3 تناك

 وروغنتةريزج نم هب رقم لع ١8071 ةنس يف دهوش قراقرلا نم احسفنم لأ

 عاقصالا كلت ”يسانأ نم قراوزلا با_ها ناك يلامثلا ةريحبلا فرط يف

 (نيلرب) « اي رفا بلق يف اشاب نيما عم ه فورعملا باتكلا رظنا )غ1(

 نم ًاوحن ناك عافترالا نا اغانينا ياو 57 ذ مدقتملا باتكلا علاط (؟)
 يقرشلا لحاسلا ىلع راتما ةتس

 كلت يفو ًاضيغ راصتنالا يلاوث ؟مح1 ةنس لبق اهف ةريحبلا هايم تناك (*)
 حوارتلا اذهو «اهراسحتا ىلا ئئنيح تداعف ؟مه< ةنسةنحل اضيف اهّنم تدواع ةنسلا
 فالتخالا اذه نا يف برالو ابروتكف ةريح حوارت ياض دوعصو طويه نا

 ةيرودلا لويسلا أ ٍ



 - ”ووالس

 مك ماع يف تناك اهنا لاق ىرخا هررزح رد 3 .٠ "لامزلا نم افرح 000 ا 000 مع (0) 9

 نع ًاردان اقنآوا ًاخانش تدضا ىتح 1481 ةنس تناامو لحاسلا نع ةلزءنم

 يا ةمّرع حسفنملا كاذ حبصا ؟هه٠ ةنس تءاج الو . ءانع ريب هنوبكري

 40 لاق نا ىلا هبا اورلا 0ك تضفا ا نءيرم ردج 8 ةريحبلا حطس

 بوسكم نا ىلع لدي يبرغلا لحاسلا روخص لع امو م مخ تر لاق اشاي

 : راتما ةثالث ىلا نيرثع ١١ مأع يف ُهنم ىلعأ ةرم ناكمايلل

 رم ةهرب يف راسا اهمقاو دق ةريحبلا هايم نا هاتطسب امم ملف

 نا لع ليلد نم سبل نكل ا١امثأ هيب ىلا ؟ما/لك هك نب نم عه نينسلا

 ٠ كلذ سكع ىلع لدي هانياحتسا يذلا يخاف ًاهدتسم ًاثيكم نوكي راسحتالا
 موي لك ةريحبلا عاق عافترا وه امنا هيف بيرالو فالخال يذلا رمالا اما

 دنع نايماا هي رهاظ ءيشلاو اهيلا هايملا يراهم هيفنت يذلا ينبطلا ءافجلاب
 مويلا يهو ةحبطب قباسلا يف تناك يلا ةيبحرلا مقانملا كبح يبونملا اهفرط

 .كلذ لثمو ىندالا يلمس رهن يبكتم ىلع ةعقاو اهل روغال ةعقتتسم قراقر

 ةيمارلا راهنالا باصم يف ٌةنم لقاو ايروتكف ليث بصم راطقا يف هارتام

 3 ةريحبلا فود ف 3 ىلا - هر 1 0 نم 1

 ركاز 0 ورغالو نا ابفرط نم أهيلا ير يتلأ راهنالا هد

 يف اهديمت كل 1 506 ةس ىف كاك كوول نا 0 لاق )١(

 نوكي ةمسلا قياضتم خزرت ةنيو اهنييو ربلاب تنرتقا دق اهب اذاف ؟مهه ةنس ليرنا
 ةرب ملا هذه مرح نا كو وب وهو عانت رأ فصنو دحاو رام رده ةريحبلا عطب لع 5

 ةنس ندنل) « «اشاب نيمأ 0 فورمما باتكلا عجار تين ةريحبلا ءام راساب مظاعتي.

 ( نصنج ينتنأ ١45٠

 ىلا يهرب رهن لك مداق يف ةديعب ةفاسم دتي يذلا قراقرلا 'نجورج دهاش (؟)
 ةريحبلل ماكرلاهذه ةمحا» نم ىلع دهاوشو ل امهالكنصفحو ن لق دروأ دقو . ةريحبلا
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 رارمتسا ةمئاد ةثداح يهو ًانايع اهاريف ةثداملا هذه هل فشكَت ةريحبلا دعت
 كلذ ةبسن ىلع اهروغ برقيف . هلك ايعاق عاقترا نمزلا مم ىلع اهنم نوكيا
 تامولعملاف ةنساا راد« يف يف امضيغو 5 ةريحبلا لم رادقم اماو اذه . نكد

 'ك 5 نوكت اهيف هايم ة ةضبل ها ل وسسرتلا نو قلع اعل
 .يمانا نغ عرج اينغأ ةراقأ ليكو نس ارسل نكل نوو اسوا مادلا
 سرام رهشر يشو“ 7-0 نيسمو دحاوو 0 يأ مادقأ س مح راطقالا كلت

 نيس وأ ًامدق ناكم (او ةنس) اهترييدأ ضيفلا ملك دهوش ١9608 ةئس

 .فافللا اهيف ىلاوت يتلا نيئسلا نم ةفئاطل العم كلذ ناكاترو طقف 00

 ةثالثث ١و. ةنس يف تاب ةروفلا رادقم نامدقت دقو . ةنسن 0-1

 اهليس رفو ننس نيب تايصقتسم تانيابتلا كلت همت دقلو ارتد يتنس نينو
 اهراطما تطحق نيئسو رمغو

 م: عسانلا لصفلا تم

 لبطا رحب فورعملا ىلعالا ليتلا يف
 يتلا ةطقنلاو تربلا ةريحب اههلا يهتخت يتلا ةطقنلا نيبعت بعصتتسملا نم نا

 تارتموليكةدع ةفاسم يفو لوقا ليوان كلذيف ”لكلو لبجلا رحب اهئم ئدتي
 امس يادوب اغلا ناش نرك ال ايوكت لي نوقم نع
 رونا يف تووكي ال داكي وجتجام لفاسأب ةفاسم ضع يفو ٠ دي

 لبلا رحب روصت ةعوضوملا طئارللا رثكأ ناك الو. '' ”راصبالا |هكردت ة هرج

 نوكيو ةروئصلا هذهب اذه انباتك ىف هرابتعا ىلا انعزل دق ايرونكف لي 1ك
 فرملا نيب اهف 1 ةطقن اهاديم 47 هنري يتلا د لاو تافاسملا ةماع

 روظي وجنجام ةدلب دنع عمتجلا 0 تارتد واكل ةمدل ةفاسم ىلع ليلا 1(
 راهنالا ىهاظم لءاكب كانه

5 
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 هي ةريحبلا هذه ةعساما . ةريحبلل يقرشلا 'ىطاشلاو ايروتكف لينل نوالا

 ىلع كانهو ٠ تارتموليك ةتسولا ةسخ نيب نوكيف نيتفضلا نوب ةطقنلا كلن

 ىف ةيررلا زرعت نزع ل ارا فروا لاي تو رذلاا فا ركل قرا
 كنع ىءانتتتارثنوليكلا ضع ةفاسميفو .برغلا بوص اقرا اهطوط لماك

 ةيداعتم ةحيسف ضرا رهنلاو اهنيب ام ةقشو . راصبالا نع بيغت 3 ” لابملا كلت

 نورالا نيطتستو# حالا لاغدالاب ةرماع داحتاو راوغا نيب روسك تاذ

 .""”ميبنملاو بصقلا :رم قاطن هب فحي ةعسلا ليلق هايملا هاشنت يذلا

 ل وم ايوارامعللا حطس نع ةعافترا وكي سن كلذ ءاروام ىلاو

 آب كلذ دعب امو تبنلا لصاوتم يقرشلا بوصلا يف حبنملاو عبرو رقم ىلا
 ريغ رتم ىفلأ ةعسلا نوكت دق تارتموليك ةمست ىلع وحنجام نمو .لاعتم درجا

 نيب نم هروغ فلتخيو ةيزيلبا ”غادرف عاقل ماو ةئييةيحاضم ةيرملاو اهتزواجتم
 دا ةحطس ىثغي ةرضكلا ديدش لاح رضخا روهنلا ءامو رأتما ةتس ىلا ةعبرا

 تربلا ءام ةحولم لملو .""'عنطصما ةبيجم ةعزجم ةجابيد هنأك ةرضمللا يقاص

 امو بلاحطلا هذه نيوكك لع نالماع (سمشلا ةرارح لعافب )هروغبرقو

 تارتف يف نوككر هنلا هايم نا وه هيف عازنال يذلا 'يشلا ناف رمالا نم نكي

 هليفود ةدلب دل هإديم رم ةيتابنلا داوملاب ةنوحشم ةنسلا نم ةمولعم

 تاعاجج هيلع ةيفاطف اهحطس اماو . ةئم ةفاسملا كلنأ يف برشُت داكت ال ىتح

 ًقرئاس هيف ةحباس سقوينارتسا ايتسبلا ةليصف وحن نم ثينلا عيل نم
 ال داك, اطوبه تارتمولك ديق يف هدهاشمو رهنلا لحاس ةقلخو ٠ ةعم

 عضاومو يف يفو هتيشاح تاعقنتسم ا أوم يثو* ل 0 : الو يخت اهسي

 ةياغلا فنلم ”ديدم نييناملا الك ىلع جينعلا تابن نا 0(

 ايروتكف لين نم سلو ةريحبلا نم هيلا بلجنم رهنلا يف رضخلالا هاما (؟)
 بلاحطلا قاقدب كوشحم وهو ءافصلا 5 ةباغ ”ىءام ناف
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 مريس ةهجو اما "'”ةسامت داك ىتح ءاملا فرح نم ضرالا تاعفترم قادت

 ىلع كاتأ ةدإب تناكر شاملا رتموليكلا تغلب اذاو . يقرشلا لامشلا ٌتمسف

 الاب ةوواطصت صايخو نواح كانهو يرول لابج يف يقرشلا بناملا

 زالا كرو علا كلت ىف ريح فلا كانا انفو .قدللا نطحلاف
 اذه يف كلذ نكل ًارغم نيعبس ةبارق ءاملا نع ةعافترا نوكي ةيحانلا كلت يف

 0 عيفر فرج كانه ًارتمولكر شع ةسمخ ةريسم للعو . مريغ نود عضوم

 نيي افلاختم ةعافترانوكمو يب رثلا بناملا نم 0 ةلط قد يراتت رد

 ةطقتلاو ا ماستم كانه قريقلا قالو" ام رشع دحاو راتما ةرم

 مكحلا ا وأ امف ةيوست رطانق اهيف ماع نأل ًا-الص ىرخالا 0

 ةثامئامث ز واجمل هيتفض نيب امف لبحلا رحب ةعسو لوقأ لوقا تربلا ةريحي هايم ىلع

 ميداو٠ ضيغلا مابا يف فصنو راتمأ ةسمخ ىلا ةسه نيب فاتح مروغ دعب و رثم

 ٠ تالالشلا ىلا يضفي ىتح هتماع هينا ةدعم ىو ةيزيلبا غادر هعاق

 اذلو هيلع نايلمتم هيبنج نا كلذ اهبف باتربال ةرهاظ مقوملا اذه ةيحالصو

 .نع لاملا يننت اذكو ًالهس اههزحزت نوكب ال نيخسار رطانقلا احانج نوكي

 ا رمق رخص ٍنمواخ كانه ضرالان معن ٠ . ةمخض فورح ةماقا

 نم اضفت راقاذقلا كلت لمس نادار ال نكلو لدغ ةفوق هةر انها

 انلوق سيلو ٠ ةطقتنلا كلتب اهتماقا كي ةبوعصال كلذ ىلعو ريدش ءالا

 نع بوذملا ىلا عقاوملا عيمج حلصا مقوملاو ةقيقح وه لب ًالايخ مقوملا ةيحالصب

 ةعستا تغلب ةروذلا نا ىلع 1.8 ةئس رم سرام ربش يف ملاملا تلد (1)

 اهيف تلاوث ينس نم ةفئاط بيسانم ىلا ةريشم تناك اهنكل طقف ًارتميتنس نيعب راو

 . رع ًاراميتتس نيمسن ردقب ماعلا كلذ فيرخ يف تلاعت دق هايملا ناف ضيفلا ةلق

 7 اهبوسم ىمقا
 ةيجلبلا ةيديدملا ةكسلا ةحاسم بكر ميقب ناك كانه (؟)
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 ةطقنلا كلت تابادَحَف ءانبلاداوم نم ضرالا وا ىربكلا ةلكشملا نكلو ةليفود

 لحاوسل يتلا روخصلان.« ةراحملا عاطتقا لمعلا عدتسا امبرو رجلا نمةمداع

 ناذكم فورملا كات ةداماما "” لمعلا لع ىلا بكارملاب اهليحرتو تربلا
 نيبو ُةئيب قايطال رين قارب هنول 00 0 رأ يريشابط

 رتموايكلع قيضملا نم تنكاذاو ..فورحلا كلن وسكت يتلا تانابنلا ةرضخ
 قرا وتنفع زيكا نكيكشر كارد ةىركلا ءاعاالا ىو الاعور

 ىلع ةئاق ةيقرشلا هتفش ىلع وتيكأواب ةدلب نوكتو ةبيحر تاطسبنم كلذ نم
 نيرشملاو دحاولا رتموليكلا دنعو ٠ رحشلا ريثك عفت 'رأا ةيوتسم ةيالع

 ىلا ةبهاذ يبرثلا ىناملا ىلع نوكت فارطالا ةءساو ضرالا نم ةبضه

 لاا ورم ةيفنلا قيببلا ةأيإ اهيا اروي ريع ايف ةقتاك املعأو ديف 2
 . يي ويدعو ا 0 رشع ةعسل ىلع ل هللا نع مويلا يهيتلا ةي ةبرغلا

 الع لوطيف ليثلا فرج دودي الوز“ تارتموليك ةسم كلذ ءارو ام ىلاو
 راتما ةثالثو ةثالث نيب نم فلتخي كلانه رهنلا عاق. دي رسل راك ردو
 تنكىتح |هنم قئالطلامادمنال عي رم لوه ةطقتلا كلت يف ضراللو فصنو
 ةرامت البارخ ( يبرغلا )بنا اهلا اذه ىلع ريلاف ار 0 ءامسلار يطل كانه ىرتال

 يف فرت تسلو ةيشالاو براشملا ريتك يتريشلا كناجلا نا نيح يف ةلج هيف
 ىلا نوعزتي ال راطقالا كلت ممأ نا رهالظلاو رهنلا يف و ادحاو اي راق ةحتبلا كلت
 مثعلاو سداسلا ا دنع م :ءالا ني 57
 ةيتفذم ناب د حوا رابنالا راغص ن رهتلاو رمل بوصلا 0 لينلا

 ىلا يجناط رب يضفي ني.

 عت اهب رقب وا تالالشلا دنع ةنزاوعر طانق تميقاول هنا يدنعو 6

 ريخبتلا دازو ةحاسنلا عساو ضرالا نم رادق» رامغنا اهنع ىتألل هليفود ةرلب لفاسا
 ش ىر# ةدايز

 كالذ ققحتل ربلا لوزن انعسو يف نكي قخبس ةعقب كانه لحاسلا ناك ال (؟)



 د "وى ا

 ةيالعلا لويس عجضم وهو هف دنع كلذو اًرثم رشع ةسمخو راتما ةرشع نيب.

 ىلع لينلا ىلا يري وهو ًارتموليكر شع ةعسن سرق هتفاسم رادقمو ةيقرشلا

 غلبي يدربلا ديدقي ةصاغ لج امو ملا هي اًناش هيلا بصي, ةعاق ةيواز
 ةفتلم ةباغ نيلحاسلا الك ىلع طئاسبلاو اذه . رتم ةناّتس ءاهز اهضرعتسم

 ف باجيو رول ع صقتنت يجنط د نرقةم نع لفساو لافدالاو راحشالا

 يف يضم اما رتم نيسجو نيتئام نماوحن هيبنج نيب ام ةمس نوكك قيضم

 يبرثلا ْفرحلاو .راتما ةميرا طق زواجي ال ةروغ نكل عيرسف ةطقنلا كلت

 نع ةدعابتم بهذت تاضفخنم طئاس قرشلا هل-اسو ولعلا يف لواطتم هنم

 3 نكالا فرملا دوعي نيثالثلاو يداحارتم .وايكلا دنعو 0 و ربلأ

 نم ًاجردم تير قرشلا ميدأب ترمب اذاو . اًطمحنم ٍدئنيح رسيالا نوكيو
 اهتب ارق وا رثم ةئامسخل اهردق ةحاسف يفاًددتمم كاملا فافبم نم ضني ضرالا

 حطس نع ةعافترا نوكي ريسشلا ريثك آدحئر يصت ضزالا ىرت هئاروام ىلاو

 كرم ديدعلاب رمأع وهو اًرتم نيثالثو ةئام ىلا ٌةثام نيب امف احوارتم ءاملا

 يف ةنكل هبانطا اراض جبنعلا تابن لازي ال رهنلا ينير الك ىلعو . عايضلا

 هتارحش ٠ هلق ىلع كانه ى بادلا لزق ىرتواج لوطلا ظطرقم نوكي ةيقنلا كل

 انل ىدبتيذلاو « ىرغص ةري زج رهنلا ليسم يفو ىرسبلا ةيشاحلا ىلع تائاق

 فرخ نيثالثلاو عبارلا رتموليكلآ دنعو :هتيرج ةعرس لق هارجع عسنلا الكملا

 ةلام واح ًوعا نيب تاذ نوكيفيل رغلا لامشلل بلاط !ًداح 3 اولا

 نمرالا نا ظشتم كانه راسيلا ىل ل١ نكل هامل حطس نع اناا

 لئشلا ةريدتسم ةطسنم ةنالع 38 رهغلا يتيشاح نم 0 اود

 هب يرتف ليقثلا هام كلمت ديداخا وا راوخا نم ةثداح داعتو روسك اف

 بلا ىلع ءاطئاسب اها اتي نم دحاو بناج ىلع تافترم ةطقنلا ذه ةقلخ 0 1(

 27 نييناخلا ىلع تاعف#رملا نوكت نأ قش اماقو ًاعابس بلاغلا ِق 000 الا



 هل |

 رجشلا قد يا بجلاو ةديدملا باشعالاب ناتوحشم ناتيالملاو رهتلا ىلا

 نوككنيلاملا اتلك يف ضزالاو ةيب رغلا نم ىلعأ ةلخجا يف نوكت اعنم ةيقرشلاو
 فونطلا نم رخآآ نود عضوم يف 4ارت ام آلا ) رهنلا نع ةفاسملا ضعب ىلع

 اهيلع ىلغت ةطيسن ةطحنم ًضرا رهنلاو اهنبام ةقش نوكتو ( ءاملا ىلع ةفرشلا

 حسفتم ل وكي رهنلا كانه نيثالثلاو سماملا رتموايكلا ىلا ترص اذاو عئاقتلا

 راتما ةثالثثنإب نم فاتخي هروغ طسوتمو رتم ةثاعامت ةضرع غلبي ىتح ةعسلا

 سململا رتموايكحلا نيب هنه ةجردنملا ةمطقلا يفو راتما ةعب را ىلا فصنو

 ًاريجش ًامفترم نيقشلا الك ىلع فما نوكي نيمبرالاو ميارلاو نيثالثلاو
 ةيوسف ةيطألا هذه عافت امأ ريق هن ويلا عرخ ةدب اطسوخ نيكو

 نم اهنم عضاوم يف هيقالت ام الول سافنالا راسحناو لآلملا بجوت ةقالعا
 رصبت كانه نيمبرالاو سداسلا رتموايكلا ىلا ترصام اذاو . ةقينالا عاقتبلا

 ةباصم ةدع كانه هل نوكبو يقرشلا هبنج نم لينلا ىلا عمبتي اوشأ رهن

 .ىتش تاعب رغب اهب عرفنيف يدربلاب ةنوحشم ةعساو لج ام ف قشي هنال

 ةسخ ردقب ليلا نع ةدعابتم فاتت نهالا يناملا لع ضرالا تاعفترمو

 حرابي اهنم ينلا ةطقتلا دنع لكشلا ثاثم لهس اههفاحنم نوكتيف تارتموليك"
 كافل

 يجومال لابج ةلسلس يفوروجوروج لبج نم اوشا ره جرخيو تلق
 ةرشعو ةئام ءاهز هتفاسم رادقمو ةيناث نوعب راو ناتجرد يلامثلا ضرعلا ثيح

 ىلا ةهايم تضاف اعرو ضرالا نم عساو رطق هايم هيلا فرصنت تارتموليك

 ةعبرا وأ ةمب را هروغ دعب غابيف ةتغب هدع ضيفي راطنالا ناب يف ةذكل فافملا
 طر ل ارك انام نيو زا نم ار ادن هن اس موقو انمار راما
 ةدعربنلا يفو . ةميظعراوخأ هئطاش لعو رارفلا ديعبف هيداو اما .ًالماك ًاعوبسا
 اهرثكأ ةي رجح باضه هل هيفوه قشي يذلا دلبلاو . نيعلل ةبجمم طقاسم
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 ةئس سرام رهش يف ناك هفرصت اما .هالتمالاو مالا عيرس ناككلذأو عع
 نلريسو ةسخنو 11 نم رع ناعما ةفصاع بيقع ١و.

 رتم ةئامالث ىلا هتعس ريصتق ةطقنلا كلت يف قياضتي رهنلاو ةيناثلا يف 107

 رمال للختب وأ قرقم ةلابقو ًاقصنو راتما ةئالث هروغ طسوتم نوكيو

 | نع لفساو برغلا بهم نم هيلا بصني يراجلا راغص نم لودح

 كلت 0 دنع فرعت ةحيطب ريص» ىتح رهنلا ليسم حسفتي نيعب رالاو سداسلا
 اهاهتنمنوكيو ًارتموايكر شع ةثالث يلاوح موحب لوط امليبور ةحيطبب راطقالا

 اذه . تارتموليك ةسجخ ىلا رتموليك نيبنم اهتعس بلقتتو يالداو نمدعب ىلع
 يو جبنغلاو يدرإلا نم ريثك يبث اهطلاخي ةيججا بصاقم هارب يبناج ىلعو
 اذاو ٠ رهنلا نع اًدج اهيصاقت بلغيف ضزالا يلاوع اماو ةفاسملا ةديعب

 ياا ار اقرا لوك قرت كايف قوسمألاو عبارلا نتمواكلا تت

 ةفاسم لحاسلل قرافم ريغ ريسلو يبرغلا اهتتاج ن نم ةريحبلا نم ىنادتي 0

 نوللا رمحا يريشابط ناد كم فرالا اذه ةبرت اما . نيرتموايك ءاهز نوكت

 ايقسيلاب فرعي باحطم يبور ةحيطب هجو ىثغيو .بونملايف ُةتيأر الثم ةمصات
 يا تيا فتواب هيشا نا هنول حيصيف اهئام رارضخا بيغي كانهو

 يأ املوط ىصقا كانبف نيتسلاو يناثلا رتموليكلا ىلا تيوتسا اًداف ذالوفلا

 اوشا ره عض وهو ةيقرشلا ةهملا ترم يبوا ربت بصي كانهو اهتيابن

 ضرمعلا ثيح 5 يجنمال يناور نم هجرختو . "لقا هضيف هايم نا ولو ًاجح

 اهتبارقوأ ارتموليك ن يمست نوككهلوط ةفاسمو ةقيقد نوسحخو ناتجرد يلامثلا
 كانه ةي رجملا ةيالعلا يف ًاجرخع هل قشي وهو ةوجفلاحيسف عاقلاديسب هيداوو

 ىلا نيرشع نيب نوكت ةحاسف امهنيبو نايزاوتي امهزيس يف نارها داكبو
 مقوت ريغ نع ةيئاخ ضيفلا مايا يف هتاقثد يوأ رهنو لوقأ ٠ ًارتموليك نيثالث

 . 160م ةنس نم سرام ني رشملاو يناثلا يف انين ءضاخبال دملا مايا يف وهو.
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 .ينثا ةفرصتو ًادحاو ًارتم هروغو ًارتم رشع ةتس نيتفضلا نيب هللم ةعس اذاف

 مئراتما عبرا هتروف ماجو ةيناثلا يف ًابمكم ارتميتنس نينالثو نينثاوآرتم شع
 نيسغو ةئام هضيف عاطق ةمس نوكتو ةيالعلا رجاحب تاطسبنملا يف قشي وه

 نيتسو ةكينوا لع يروق ل قيسشلاو ايو ةليط د انما ف

 لينلا بناج ىلع ةريدتسم ةبضه ىلع ةئاق يهو "اينالداو ةلع كانه ًارتمولك

 ةيركسعةطقن ةلح لاو اتم نيناو ةتسىلا نيسخ نيب ةنعاهعافترا نوكي قرشلا

 بتاكلاو يباملا لزن» مقومو ةحن 'رفلا نم بيبطو ي زياجتا باج اهب معقب

 نام كانهو.“' قرف قا ابو مساق دنحلا رقنا دار ةعلا هلق يف ؤشتسلاو

 رجش نم روطس قرالا تناوج ىلعو ر رحشلا ةقرفتم ( نيتلا ن م طبق يا)

 باغتت ةثيبملا ةيجالا ىلا نا لبق . ميلقالا ةلبوتسم نوكت داكن ةلح او .زوملا

 ّط ضرالا ميدا هيمو ةلحلا 0 نم تفرشا اذاو . راطمإلا رود يف اهب

 قاف نينوتملا سوم ىف نم ناك اق يقل ىماق انين تق عبرالا حايرلا

 ةريحب لابجىلا حمطيو ينور ةحيطب بوجيف هحارب يف رظنلا قاطني فرظتسم
 ةبشا اهضعب يالداو قرش ىلا ضرالاو ٠ يدق دعب ىلع اع اهياحتسيف تريلا

 اذاو ٠ ذفانمو كلاسمو ٌرباعم ابالختي ةفتلم تاباق تاذ ءاجرالا ةعساو ةضيفب

 ةي رجح فانا هيف نوكتق |هقبط لدبتب ارتمول كر شع ةعب را ىلع رهنلا نم تنك
 ارفتلمو نجلا كباشعةكوشع وغلا ةديبب راوخا يا نجاًوساهنوامب يف ةيلاعتم

 رهنلا باج لع ضرالا ىرتوءأقرك ةديعب ةفاسم يف ةدتمم ةحاسم كانهربللو

 لاغدالاهأشغت ديدم لهس ىهف ءاوتسالا اهيلع ىلغ, ةروعتسملل ميخاتملا قولا

 لابملا لاطتسُمم يهو 0 لالا نم ةلالس ىرت ىصقألا ديالا فو
 .نوكتف هاتفض براقثلا ىتح يا نيستا يألداو ةلابقو ٠تربلا ةريجي ةطيحملا

 م والا بوستم نا نكلف لوقي ١ ( ١)

 ةطرشلا لاجر نء الا كانه اه ركسملا سيل 5(
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 . هه ةمايم مفادتق اهريغال ارتم نيمب راو ةعيسو ةئام هيف عضوم يف ُةتعس

 يف هانربس دقلف '””روغلا ديعب كانه نوكيو ةميظع ةعرس ةرام قيضمللا كلذ

 عيفر لامق نمالا هنرج نإ ا, اييوو راما ةقيلا هاو ارد كد ةلاعن تاك

 عروق ةددصو ادجأو اره ضرقلا ىدلا نصحاترا فوك طق شالا اأو

 يالداوةلابق هفرصت رادقمو .ادحاو ارتم ةنسلا كات داصرا يف درو ام ىلع كانه
 ةنسلا سرام نم نيرشملاو يناثلا يف ترشوب يلا رايسالا نم انيلا ىجتنا ام ىلع

 نيرا اسرع فاو ةيئاقا و امكن اني نسر أو هكر هلاك رزقا دلل

 يف ًارتعيلم مه4 عاطقلا ةماع طسوتمو ةيناثل ف ارامللب نونو اديتاو راف

 .ةضيغ ىصقايف نوكي داك مول ليثلا فرصتلداعي فرصتلا اذهو . "”ةيناثلا

 نوكيو روق اهتم حسفنيف رولا دوع يالداو ةلحم ءارو ام ىلاو اذه

 بود يف نافرحن مث يقرشلا لامثلا تمس يف نابهذي نيديعب نيينحم هليسم
 ىلعو ةريدتسملا داجتالا نم روطسم رطس نؤالا ىناخلا ىلعو . يل رغلا لامثلا

 سداسلا رتموايكلا ىلا تب وتسا اذاو ٠ ةبيحر ضرالا نم طئاسل رسيالا ىناجلا

 راثا كانهو اشاب نيما ةدايق زركحرم راسبلا تاذ كقي رط ىنف نيتسلاو

 كلاته رهن يفو ٠ "هاما بنج ىلا نايعلل ةرهاظ لازت ال تاناكحتسالا

 ”تايلعتسملاو .ىتش تارئينج اهلفاسا يفو فصنو رتموايكاطوط ةمخيط رب زج .
 ىلع اهنكك ءالإب فحت نيتسلاو مساتلا رتءوليكلا يف يبرنلا بناملا ىلع اّضرا

 كلت يف هليسم ةعسو . رتموايكح نم برقي امب ُةنع ةبناحتم يقرشلا بناحلا
 يلوهتو تربلا ةريحب نيب ايف هنم مضاوملا قيضا ةطقنلا هذه (1)
 سياقملا لضفأ وهو ةدروملا دنع يترشلا ناجل ةعقوف لينلا سايقم امأ (0)

 اهناطيح ةيئبم رثب ف بشان وهف ًاطبض اهقداو وركدنكح يبونج مويلا ىلا ةماقملا
 نم دب ال نا نأشلا يلو أل نيبت ريخالا ضيفلا مايا ينو رتحالا بوطلا يأ ديمرقلاب

 رديدعو هليوطت
 بيرق دهع نم كيجلبلا مما دكرملا اذه لئحا دق (*)

 ؟ا/
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 ةسخ نيب نم لياهت هقمع ةفاسمو ًارتم نيمبسو ةئامئالث هاهز نوكت ةمطقلا

 ا عضوملا اذه نع تدم أ نا قاطت ال ةديدش ٌةتيرحو راتما ةتس ىلا

 ياني :ليطشلا هضاب ةدكرف ل ف ىف هنوف سرع أك

 جبنغلاو او يدربلاو رج | اهيف هناك ديدملا يصقلاب ةصاغيهو ىتش تارتموايك

 امبرو رّزجلا كلن لالخ نم الملمتم باسني رهنلاو . ٍةرثك ىلع اهف اهالك

 نيعب راو نيثثالث نيب ٌةضرع بفاقتيف مضاوم نود عضاوم يف ٌةتعس تلقت
 نياق نمرابكلا ب دنازع نوال هده تلا نفلا ىلا تكمل اذا ارت

 "قانا ةقياش نبفاقم ني سابلا الانس م العدس اي زيتا نيس

 ٠ يلاوتلا ىلع يدربلا ليطتسيف رونلا نع ىصاقتتت نييناملا ىلع تايلعتسملا نا انيب

 ةعبس ةعافترا ًافرج طققف دحاو ناكم يف ىرت نيناهلاو يناثلا رتموليكلا دنعو

 طئاسلا يفو قرشلا نم ديعب ريغ ىدم يف ةحيطبلا لحاس ”ةنحي راتما

 رجش هيف ىرقلاو عايضلا ريثك ضرالا نم ٌرومعم فرملا كلذ ءارو ام ىلإ

 باملا ىلع 0 ةيرصلا اروب ةلحم مقوم ةرم ناكو قرثك ىلع ليخنلا

 1 ةسّخ ردقب ٌهنم ىبرقلا ةجردلا ةعس تناكامبر نيجّردم يف ولعت يقرشلا

 ىلوالا ن م لعأ يهو 5 ةحردلا نو هلع نمو ٠ تازتمواك ةئئس

 . عياسلا رتموليكلآ ىلا انج از” ملاق اهكمس ةيالع يم لق دينك
 ةيالعلا عم فصت 53 7 ةطيلخ يباورلا نم ”ارطس انياروقلا فاو

 كلذ دسب و“"”تارتموليك ةسمخ بورق رهنلا نع ىدم يف اهل ةرياسم ةيقرشلا

 دقو هءام شوحت تاكاسم 14/4 ماع يف رهخال تيأر كانهو ؟نكلف لاق )١(

 ةطقنلا كات ىلا لايم كاسملا ناك امب رو ١8 ماع يف ةتاكأسم ٌةنع تر

 ةرطس اهبسحت تنأو اهترسصبأ ليثلا نم اهبلا ارظان ةيالعلا هذه تميت اذا (؟)
 ةطحتم باور نس

 يثيج يباور مسا يباورلا هذه ىلع اشاب نيما قلطا (*)



 اال

 ةنم نوكُت تح ليثلا نم ىتادتت يناورلا كلن ىرت ًاطوبه تارتموليكة تس
 ضرالا فيحصو ابقلخ يف ًاريسكك دشاو ًاعافترا رثكأ يهو رتم يفلا ىبرم ىلع
 تدلل امانا ةرك ردو را رحنا لع ايحاللا نع طاع
 ةحيطبلا امو ٠ ءاوتساو ةلوهسس يف داهم ةعدأف رسيالا يناجلا امأو لاغدالاو

 كلن يف رهثلاو ةعس تارتموليك ة سمح نماثلاو ةثاملا رتموليكلا دنع نوكتف

 تابن هب قلاع ءاملا قابط نكل ًارازج كقاو ًةايبتو ًافاشكلا رثكا ةطقتلا
 هالو ةناولا ترضخا روشا+ جرد انأك بارما ميجج نم هيف ًابهاذ رفوليل

 هروغ مظعم يف ًافصنو نيرتم ةتريس اهنا مرزغ دعب زواجنا قراقر لحض هيف
 سداسلاو ةئاملا رتموايكلأ ىلا تدقو اذاو . اًدج بب رقف هيبئاج ىلع هكر د امأو

 يهو ىفبج تابضه كانهو راركوبا يف تنك يت رشلا بناجلا ىلع رشع

 ايئارطت طالوت انا كيرف اهم ايفا زور تراك ناش
 اهب امف ردنا ءاضفلاو لاغدالاب ةرومعم يهو ٠راوغالا ةديعبلا راوخالاب

 ,ةاذأو. « نّملاو مجالا كلم نم كيفاسنإ تضرر انولك اكسو ) للا
 ًالودج ىرت كانه رثم ةئاما لع هنم تنكو ًالاهث راركوبا ركسعم تاز

 رارفلا ديعب روخ يف ريسي وهو ةيقرشلا باضحلا نم هيلا ًايمارتم ليثلل ًاباط
 قي تان ةقضو ارقي وتو هلام فيم روظاو. مادا ابل قيس

 يف ًالملمتم لودحلا رعو نيتيدومع ناتكاق ذاع رشع ةتسو رشع ةسخ

 ضايغ اهب قيحن كلئاوتو كر هريس يف هئام رم ثدحيو دودخالا كلذ

 ايا يف ةنكآو راتما ةسجخ يلاوح فافملا مايا يف ةتعس نوكتو ٠ لاغدأو

 ريق مرسلا اهل ةناعول نر ذم عازب ليس ناك مامجلاو فاقّطلا
 سو
 م
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 قاسلا ةديدع تسيل يهو !دنغا لامجا نموروتو وروينا يتمظاقم يف رثكك

 قروب ةبشا ةرضملا يهاز ابقرو جيومتلا ربثك آهعذج نكك طارفالا دح ىلا
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 ىلع بلدلا ليخو * تارا رك نو ناهد ملا كا قار حافتلا
 ام يلا ةديدع كبارشيولا فد يف اهدهاشمو اهرظانم لع ضرالا موادتو ٍةلق

 اهروغ سايقو تارتموليك ةئالث اهتدس سايقف ةحيطبلا امأو ٠ راركوبا ءارو

 عضصاوم يو ةفيعض هفيفخ اب رواد ةمب راىلا ةثالثث نيب نم فاتخي

 ةدعابتم هرجاهت مث نييناملا ىلع أبقاعت ةنم ىقادتت تاعفترملا ىرت ىرخأ نود

 هذه ىلا صمقت دق هارت يبور ةحيطب همي باغ يذلا هاما رارضخاو هنع

 ىلع دجوي''''ءاملا سرفو ردات كانه ءاملا ريطو ٠ يلون ىتح اهف لظيو ةحيطبلا
 دنعو ٠ قراقرلا يف لستغتو املا درت ليفلا تاعاج تقال امبرو قلق

 بهم نم بصي اًكسج ريهنب فرعي ٌريهن نيئالثلاو عياسلاو ةنأملا رتموليكلا
 نم ىثيج تابضه نوكت كانهو 6 يف ةيمهالا نم سيل وهو قرشلا

 95 فيمي رالاو ةلأملا رتموليكلا دنعو ارش تارتموليك ةسمخ ىلع رولا

 تارتموايك تس نماوحن ةتمس غابت”. شرفنم !هنم نوكيف اّضر رع ةحيطبلا

 ردقب هنع ةدعابتم نوالا فاملاب قو ةدرفتم ةبضه ةطقنلا كلت لايحو

 ف ادتع ردحتم ليطتسم ا يقيج باضه عمطقنم اماو . نيرتموليك

 رتموايكلا ىتح اهلوطب ةحيطبلا هدهتو . ةفاسملا ضعب يقرشلا لامثلا تمس

 ةضرع ىلقتي ةفاسملا كلت لوط يفو ٠ ””ابعطقتم كانهو نيسْطلاو ةينامثلاو ةئاملا

 مظعالا داوسلاو ةتس غلب دحاو , مقوم يفو تارتموليكة سخ ىلا ةثالث نيب

 وحن ىلا ءامسلا يف اًرلع يهذت ةفو ملا راجشالا محض ام لق وف 1 0(

 كالت يسانأ دنع فرع عرتقلاك رمت اهو اطوط فعاضم اهشرتقمو ًامدق نينامث وا نيعبس
 ( برعملا ) دورقلا ماملع يأ شاب الاب ءامتالا

 بيصي وهو لبنا يلاعأوف ةرثك ىلع دجوب هنا نورفاسملا لاق ناويح وه يل
 ربا نم ةعطقلا كلت يف ىربت داكي الف مويلا امأو ىذا! ةنم براوقلا نيكو

 ش مالا كالث سور دحا ىساب ةيمسلا كلذ هل ل هيف
 ارتمواك نيعبسو ةعست ًاعيهح لوط ةفاسم نوكت اذا (4)



 اا

 رهتلاو ٠ اهنم ةلطاع مضاوم هيفابو يدربلا تابنو باشعالاب صا 'هارجع نم
 ينام ىلا نيمبرا نيب نم حوارتت ةمس هلو ةحيطبلا كلت يف ًاباسنم ميم

 هروغ ديزي نيتسلاو ةبنايثلاو ةثاملا رتموليكلا دنع ةريحبلا حراب ىتمو ءرتم
 رف هاف ىف كاتي نوكت هني وح نك رانا ةتتنو'ةسخ قي تلدخت

 رتموليك نم اون هنع ناك ىتم هنكل طحنف هيبنج لع 'لحاس امأو لادتمالا

 ةيرجح ةبضه يقرشلا يناملا ىلع هنم نوكيو ىلاعتي نا ثبلي ال نيرتموليكوأ
 نادي وكوك لابخ نم ناكام نيكل ودبي ةنقنلا كلت نم رعبا مردف لكو

 اذا ىربكلا ةحيطبلا ىهتنم ىلعانلبقا الو ٠ هيفود نم ةبرقم ىلع رهنلا نم

 ,ئاجنم يأ ةيب رغلا ةهجلا نم رهنلا جلي ضرالا نم ناسل وا ليطتسم سأرب
 ةثالثو نيرتموليك نيب هضرع طسوتم فاتخيو ةيجلبلا ةرمعتسملا ىلع يذلا

 حابس هبناج ىلعو راتما ةرشع ردقب ءاملا قوف ادلع ىاستيو تارتموليك

 كسلا طاطتخا راثا كانهو ٠ لاغدالاو تاباثلاب محدزم وهو راطقالا ةمساو

 رهلا بناج يف نوكيو  تاياغلا كلن" يف قشن ره ّدق لكش يف ةيجابلا ديدحلا

 ىلع هعم ع ةيرحح باور هنع فصنو رتموليكو رتموايك لعو يقرشلا

 ابقزق اين هير شكك ردع ريع هنأ ولو قبلا كلت قارملا# هام نا مث ٠ هتازاوم

 ءاجب هبشا ةكل ردك هنولو ٍةرثكى ع هيف ةكأرتم ةيتبثا داولا نك ايون
 هيقيشاح كك رقم نبرشعو نيتئام هليسم ةعسززواجت الوهو عفا مقانملاو نازرلا

 راحسالا حض يف هام فيعحص َتملاط اذاو . م بهذت مقانم اعب اعيتلك

 حياوسو ءامسلا مامت كينيعل ل لع ةناثق أ رموبف ٌةنضفتف جيلا هيلع جودت ليبق

 ةيحانلا كلت ىلع لينلا ةلحر ءانثا“ يف كانه نوركسعملا نورامألا قلطا )١(

 ل و ا

 "دالي ل جرم الو ٠ لينلا كك يف هلم ءاذبا "دشا كانه ةيذئوم ةماس

 دودسلاو تاكاسملا
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 (اهتماّدق يأ ) اهتحنرم يف ةنيفسلا نم تنك اذا ىتح ليثمت ايأ ءاوملا يف ريطلا

 ٠ تاذلاب اريطو ًامامت ٍديعب هنم روغ يف اًمار آلا كلاخت الف ءاملا ىلا تقدحو

 ةبيجع ىأرملا ةيتيز طوطخمب ططخع وهو ةياغلا ىلا قيم كانه رهنلا هامو

 .ىرت ًالامث تارتموليك ةسمخ ىلع ضوببلا ةلح نم تنكاذاو اذه . لكشلا

 هلاكشا ىلع اهيف ريطلاو باشعالا ةكارت» ةليلق ٌرارج هيفو ديازتن رهنلا ةعس

 رتموليكلا دنعو ٠ "قالا ءاملا بارغو ْزَوِإلا أهم امس الو رفاو هبو رضو

 يف تارتمرإو يلوم لفرك ا لايت رك قتلو كرنااو ةثالا
 «( ةفرش) فم ىلع ناتئاق امههو يلو راكمت ام لاقي نيتدلبب رع رفاسملاو برغملا
 ناس هلام نو عطب اني رع ادلكيم هللا كوكب كانو قوما هت

 ةبسنلاب عقانملا نم لق امّآلا هل سيلو راتما ةتسو ةسمخ نيب هعاق روغو رثم
 ةدبعب والمو جيرامت يذ حاض ليسم يف باسلي وهو ىرخالا عضاوملا ىلا

 ةئاملا رتموليكلا ىلا انثج الو . ةريحش تاعفترم نييناملا ىلع ربلاو ةفاسللا

 رهنلا ريفضب قحلي ىت> ىلدتيف ةيقرششلا لابجلا نم ردني سأرب اذا نيعبسلاو

 .نع فنريتزشان تينارغلا نم نيتئهب زاتو ةياغلا يف ربح سأر وهو

 هذه ىلع اهنم نوكيو ٠ ديعب لاحم يف رفاسملا ىأر« ىلع نانوكتو هندب

 بونملا يف اهلغوا نيزاشنلا نيذه نمو ءاحنالا كلت يف ربلل "5 ةروصلا

 .ةريدتسم نوكت داكن ُةّلقو نايدومع 3 وه ةايئاج اوت ءاملا فرح سمالب

 مث. رقم نيرشعو ةسمخ ردقب رهنلا ءام نع ولعي زاشنلاو اليلق ةَلعَد اهضرا

 ». كراع انف ئرتلالا دلل اذاف' تازتمواك ةيدت لايثلا تحسب يف ارش

 فصويو تايملا لكأي وهو . ْمَلْمَللا اولاق مرو مدح وبا ةتنك )١(
 ( برعملا ) ةنطفلاب

 ”ةراشا « رشع ةعبرا » هايم ذا كانه رخصال نكلف فصو قباطي كلذ (؟)
 بابك بارخ مويا ضرالاو ةيزخلا نودي اوناك كانه ًاريما رشع ةعبرا ىلا
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 اهعافترا ينا اهكمس ناف طحأو ىلوالا ةئملا نم حطسأ اهنأ اهنف لاقي امو
 يف ضرالا يف رظنلا تحّرس اذاو 000 ةنم وأ ركع بخ زواحيال

 .ةبحعم ةييرغ دهاشمو رظانم اهنم كلف هريس ةهجو يف يا رهللا ةرابدإ

 طخيف هيف حاسنب ًالاجم رهنلل يقرشلا فارما تايلعتسمو وكوكلابج نوكأ
 اهتثيه اما . هريس ضرتعت لابجلا كان ةلساس نا لاخيف ديعب ردما ىلا ميقتسم

 ىلا ةثامسخ نيب نم فلتخيف اهعافترا اماو اهلع ىلاعتننانق اههفف باح بِحمف

 ةئاعبسو فلأب حلما رحبلا مطمن ءاهعافترا ردقيةل بسلا لابج ىلعأو رتم فلا
 ةقرفتم اهضراو (راوخالا ) نجاوسلا ابدأ ق شن يوه ةيقرشلا اهبناوجورتم

 5383 رهنلا ضرع لدي نيعبسلاو سمالاو ةئاملا رتم وايكلا دنعو . '”لاغدالا

 ةدتمم هيبناج لعنوكك ماجآلاو عقانملا نا ريغ ارتم نيسو نيتئامىلا ريصيف»
 تينارجلا اهرجح ةدرفنم ةبطه يل رغلا هريغبط ىلع كانهو ”يصق دما ىلا
 اهب طيحو هاما فرح ف يهو ًارتم نيرشع اهعافترا لبي رخصلا 000

 ضعب هتاوخل ايانثو هعودص يفو قش اهرخص امأ تاهج ثالث نم عقانما

 هذه ىلع اهمايق لدي ةدرف ةرخص نههالا هريفُص لعو . لافدالاو راحشالا.

 ىلعقلطب ”درف مسا ةميظعلا لابجلا هذهل لءجي نا ًاليحتسم نوكي داكي (1)
 ةفلتخميماسأ نورايسلاضو دقو الذ نم ءيش مويلا ةلوادنملا طيارخلا يف سيلف اهلج

 كلت يف نأقلا خماوشل مسا نيعبث نا ًاضيارذمتيو . لينلا يداو يف عقاوملا فالتخاب
 ركوك دالب تناكالو . ركوك لابج ًاراركت لابجلا كلت اشاب نيمأ ىمس دقو . لابجلا'

 ال ةدبأ ال ناكدالبلا ضرأ نم ىربكة فاسم يف اهنم ةب رقم ىلطو اهرهاظ يف ةعقاو
 رمالاو , اهاصخو لابجلا كلت تاغ انداربا دنع اذه انباتك يف ىحنملا اذه ءاحتنا نم-

 نييرابخالا تريح ةلآسم راطقالا كالتيف اهعمجأب تايمسملا ةلأسم نا هيف بيرال يذلا

 مقاوملاو نكامالا فالتخاب الك ًاقالتخا فلتخت ًاضيا ربنالاو باضحلاو لابجلا ءامساو

 هفاخ مسا اهل اواحتنا خيشلا ىضقق اذاف اهخياشم ءامساب ىمسنق ىرقلا امأو»



 -#ا5-

 كلذ دعب و رخآلا يناجلا ىلا هعاق يف ةدتمم "''لاوجالا نا | ىلع ةروصلا
 ىرت كانهو لدانجلا ٌوثد ىلع لدي ثلاث رخصلا نم «ىئان ًالامش ارتم نيمبشلإ

 لاعب راو 2 ةماج 0 ,يشلا ب دب ضيفلا ماعم روخملا 000

 ِ 0-0 نع ضرالاو .رهنلارا سي ىلا مسفنت ءاحطب ةججا كانهو تارتموليك

 ةفاسم 5 ةييشع ةلهس يو عاملا حطس نع ًاعافترا فصتو راتما ةنالث رد

 رهنلا ليسم قباضتيو اذه ٠ 5 رجالا باعشلاب قحاتف تارتموايك ةئالث

 رت نودو ةنامت لا تست ريس قس قاتابلاو نيسالتاو ةثاملا ركمراتكلا دنع

 ١ روغ نوكيو٠ لوط ا هب رجح ةلتكضرالا يف موش نمإلا هيئاح ىلع كدهو

 01 0 هنع 2 رك لابج ديت داكن الو راتما ةعيس ةاهز ةطقنلا كلت يف ءاللا

 ةيفا رغجلا طئار ا ف درو ا ىلع لابجلا هده | مظعم فرعو ٠ . ًاقمنو

 و ىركلا كف وعر اقلاع ربلا سن 0

 ةببرغلا لايحلاه ده لا رح ىرتو 3 اعافراو ا ومس لابحلا اس ىرخالا هنأنق نم

 عاقلا ديعب قيضم وأرداو لابجلا كلن نيبو اهنيب نوكييباورلا نم ارطس قاما
 ةرودم اهتورذ وا اهنق نا ريغ لكشلا ة ةبهر ره َّك وه اهتودعو رهللاب فح هو

 رونلاو رثم ةثايعب رأ بان عاملا حطس نع اهعافترا نوكيو امتلأ لبن فرعغتو

 هع 5 5 . “ل . 35 ٠ 4 د
 نإ ر شع نما َنيدع كيسي قرئ نم نوكت ةفاسم يق اع اريدتسم ايفل يش قسل

 ا تانلإ كس : و ءا م . 0
 .ضرالاو ةقاضتم مقانللا ةقطخم لولد ةقشلا هذه ةماع يو 8 ارثم 2

 ( يرثأل )ل1 لتسأ يف وكت ةرزخضلا وعرب لوب مخ لاوعالا“:(1)
 فشغتكا دقو ودب شا ماججلا اذه "نفع هايملا تزواجت ١1ه مان يف )0

 اهضويف تناك تايلاو 2م تاوئس بيع سرام رهش ٍِق

 رام ةئاعام ء ءاهز ربملا ن نع لبجلا اذه عافترا غلبي 6

 ا لابجلا هذه © يرسصملا نادوسلاو ادن غد هباتك يف نكلف لاق (:)



 محول ١7

 لبجلا رجب ىلع ميلا لحما





 -/ا51١-

 نوكت ىب رغلا نناملا ىلع يهو ةضهان ةمقترم هيتفش الك نم رهنلاب ةّفاملا
 تركك قرتتلا ناكل لو ريفا مط باكا ىلا ةفاسا ورم ةعانعلاق
 لخألا للاب لصتت نا ىلا ةيرجح ًاقونط تاقتطم تاكرد يف اهدعاصت
 ةتعسو تارتمولروككص ةثالث ىلع رهلا نع نوكنو بونحلا ىلا لامثلا نم

 تايملا يف اهنم دشأ ةتيرج ريصتو رتم ةئامسخ ىلا نيتئام نيب نم كانه
 ةيدلبلا ةلحلا كانه وحنجام نع تا ارتمولك ةعسنو نيتنام ىلعو ٠ ةسبونملا

 .سأر قوف ةئاق ةدرف هلق هناك كانه وهو اجنل أ لبج 0 يبرغلا يكل ىلع
 0 لا نشرالاو رهثلا ىلع عقت لحلو '”ةلعقتل ”ةطقتلا كاتب ةطيحلا ةيالملا

 تايزد شال ايش يالقوفل اما ليلا قلي ذل تان دشتي ضخ
 ةجرد نوثالثو ناتثثا اهلوطو ًالامش ةيناث نوثالثو سمو ةقيقد نوثالثو عب راو
 ٠ عينم ايس ةروسموةامغم لزانم عومجت نع ةرابع هو ' ”اقرش ةقبقد نوثالثو
 بارت نم فرج ىهف تاهج ثالث نم ليطتسملاب ةقيحلا تاماكحتسالا اما

 راتما ةسمخ هيدنح نيبام ةمس قدنخ اهتمدقم يف فصنو نيرتم وحن ةعاشرا

 كانه رهثاو . باكر مفادم يعافدلا هزاهجو راتما ةمبرا ”هردق رارق ”دعب هلو
 ان نينا رع نو ةرصوودلا تس لو قيمر فوشكم حاض

 ىلع ةياوتسالا دالبلا مكعت ناك دلو ٠ ةدنجو اشاب ليما ىركذ هيف خيرات

 ٠ يالفود نم برقلاب يضنتو ودال قرشو يرابم لابج نم نيتيزاوتم نار

 ليجو وريكدنع يذلا لبا ودين ليج لاف رهملاب اًقاح اهنم ناك امل ءامسالا رثك ا دقو

 يالفود دنع يذإل كوك لبجو يحو٠ دنع يذلل يريينر
 ف يقرشلا يبونمجلا فرطلا يف اجنلأ لج اممم يتلا ىربكلا ةلسلسلا نا 00(

 دنع ربللا ةطخ اما . الوف لدانج يللامش ليللا ن نم ًاضيإ ده اشنو ينرغلا لامثلا اببهذم

 ةيقرش ةيلامثف يالفود

 ةئاهسس حلما رحبلا نع يالفرد عافترا نا اشاب نما باتك يف درو (؟)
 ١ راما ةرشعو
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 را

 لامشلا ىلا لهس روسلا ججراخو ٠ لماعتلاو ءاضقتلل ابلاظ ف راو يف نودمقي يلاوتلا

 ريغصب كوشمم هفلخ نم ضرالا روُدجو ةيلهالا دونجلا براضم هيف هنع
 مايا يف املاخا الو ةبركم ةعقب ةلحملاو لوقا . ىلدلا ليخت تاتش هيفو رجشلا
 قطا ليو عورتا اما امنع نووارلا ىور ٠ مترفلا ًابحج لا راطمالا
 ول قري رين اهلاجتو ءادؤوسلا ةيجالا ىلا اهف متافثتت اهنا ليقو . نادبالا

 ثيح يجومال باضمل يللامثلا بناملا نم ةجرخم لينلا ىلا يرب يجول.أ
 نيتس نم برن هتفاسم رادقمو ةقيقد نوعبراو ناتجرد يلامثلا ضرعلا

 ةمئزلا هده قو يدرالا نم عج فيغاطت يف طيش هيو تبراك
 روطسن ءيث هبشا هارت ليزنلا يتاج ىلع روطسم لوطلا طرفم جيبنملا تأيل

 هتمس طسوتم نوكي يلوهنو ةلحلا نيب ضرالا ن ., ردنا ام قويا رووا

 ىلا فصنو راتما ةثال“ نإب نم هروغ 6 حوارتيو 1 نيرشعو ناتئام

 سيداركب شرتفم 4 0 ةياغلل ةديدشف كانه ةتايساما . رأتما ةعبرأ

 ةيرجح ةمفرم ةيالع رهنلا يبرغ ىلاو "٠ ”سنروينرقسأ ايتسبلا نانشا نم
 ىلا تيوتسا اذاو ىدملا ديمب رجشلا ريثك ضرالا نم طيس هيبرغ ىلاو
 ارت اهءارو ام ىلاو « يلومب ةدروم يف تنأَف رشع سداسلاو نيتئاملا رتموليكلآ
 هفارحما نم نوكيو يب رغلا لامثلا تمس يف ليميف !ًداح ًاقارحما رهنلا فرحتي

 لدانج ًادبم ةعقبلا كلنا يفو . ةجرد نيعبسو سمح ةيواز ةروصلا هذه ىلع
 ىلع ةدروملا تحن لدانملا هذمل ىلوالا سيراضتلا دهاشتو لبلا رحب

 دهرا يناجي يان ا رك نلدلا ىلا ىلع ايكو نتر اينم د كاد
 اهردحملمو يجنمال ب اضه ىيص يف كتاف ةيالع نم اعني يجول 1 0

 مب ريزغ هؤام هادم ناّنِإ يف وهف عاما كلذ يف 1 0 متعاومو

 رشعة سه نيب فلتخ يقول يف نايزاوت ا أ يرينا ) (١

 ًارتمولكن بر شعو
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 مث

 عبدو 0 هعاق ك_عو 053 لورشعف ل اينلاب هاقتلم ةطقن كنع دأ رح ةعس اما

 ترابا يف هنكل ًالياق © هم رع وك يق رك لا هؤام بضتي وهو

 مامج نا ىلا ريشي يلو# يف ضيفلا ملعمو .٠ ىئطيف هادم 100 ليسلا

 ناعيسو ةسمج ردّش بوسنملا ن نم للعأ تاكوه. م سرام روش 9 ءاملا ةروق

 داما لع ةعقاو ) لسينلا ملقا ةدعاق ) ) ٍلوع ةلحمو تاق ٠ ل

 ٍدحي ليف ةيركسملا ةطقنلا اما ٠ شم ا دياقو ةرادا لك ودا ميقي يقرشلا

 رثم هناي ا ىلع رولا ريفض نم 50011 ءاهز عاد دارك ضزالا نم

 فرعت ةي رجلا باضحلا نم رطس يقرشلا لامثلا تمس يف هئارو ام ىلاو

 مئدنت نا ىلا ليتلا ةازاوم ىلع بهذت "'”وجرأ لبجي راطقالا كلن ممأ دنع

 اهيفو لينلا بناحب يتلا ةيالعلا ىلع نوكتت ةيركسملا ةلحملاو ىَوْسأ لبحي

 رقم لبملا لفاسا يفو ضارعتسالا ةحدُر ًاضبا اهيفو هناويدو دئافلا لزنم
03 

 هبوئجلا تمس يف ةمقاو يهو ةلهسلا ىنذ ةيكلملا ةاهلا اما . رخآلا طابضلا

 ىترجم اهنيبو فصنو نيرتموليكو < ىلع ةيركسملا ةلحلا نع نوكت يقرشلا

 يف تمار ارو تابنلا ةمداع ةياغلل ةيرجح يلوهت ةبرتو . "فشلا هباصأ
 ةماعو . ةيقرشلا ةيبونجلاو ةيبونملا عاقصالا يف آلا لئالق تارجش ضرالا

 : : ل نيم نع ما / : ىلا 9

 ًادبم يف لينلا يف ةدوصرملا بيسانملا رئادكةياخا ضفختم بوساملا اذه ()
 يالدو دنع ةنسلا تالث نم رب وتك ا رهش يف ضيفلا بوسنم اةذختاولو ؟ هيرو اس

 ع ص 8 ِ

 ادحاو أرتم يلوي دنع ةروقلا مظس. ناكل ًاسايق وركدنكو
 نك باتك مجار (؟)

 ةيب رثسا ناوبد ن 0 7 يللا ناوبدلا ماع نا ىتأت ىو الل .(ع) ا

 يمد ضرالا نم عفقرم ىلع ةءاقم ةيب را ينايم ناذ للف ذا ربنا ن ع هان ريغ

 ةماقال يف كب اعساو احارب ةيالعلا رهض يف نا مم ةيكلملا يلاملا فال راما هب

 2 نين اوبدلا ينابم



 امام

 اهتاروذاق فراصمو ةفرشم أبنا ولو ميلقالا ةمحوتسم ةلحلاو رهنلا نع ةفاسم

 كانه فصاوملاو ةرارهلا ديدش ظيق ةنسلا ةماع هي ءاوحلاو ةديدس

 لدانج يف ويكاد نيحانج نيب ربنلا باسني ةلحملا دنعو عوقوا ةريثك

 رقم نقلا نم اوم ةنموللا كلت قفا قداؤلا حاسفنا نو 5 ًالاصو ةيلاوتم

 حطس نع ًارتم نيعبس ىلا نيس نم نييئاملا الك ىلع ةيالعلا عافتراو
 يتئامو فلا ردقب ةتمس كرد ( يقرشلا يا ) نعألا لحاسلا لغو هالآ

 كانهو وجرا ليج فحل ىلا ًائاس رهنلا يداو ةفض برم ضب رتم

 ةمقلا ريدتسم لبج وهو ًارتم نيئالثو ةئام ءاهز لبجلا عافترا نوكي

 ىّرم الامث اهنع نيرتموايك ىلع يلو ءارو ام ىلاو ةيرجح ةتقلخ ”درجأ
 نه ةيالعلا عطقي وهو فصنو نارتم هروغو راتما ةعبرا ٌةتعس فشان

 قرفتي ضارضلا ريثك سرضم كانه رهنلا حرطمو ٠ ةيقرشلا باضهلا

 دنعو ٠ يدربلاو سصقلاب ةصاغ ٌرازجلاو ةريثك ب اعش ةنم نوكتف هؤام

 ىتح 1ركالا بئاجلاب يناورلا فحت نيرشعلاو دحاولاو نيتئاملا رتموايكلا

 هليسم يفو رتم اتثام كانه رهنلا ةعسو املا ّساِع نا ريدتسملا ابفنا كشوب

 يالفود قوف ىهللا نم وكوك لابج براقتت كانهو ٠ باعشو ةسكرضم راجحا

 ةسخ ىلع ةيبرغلا هتفاح رع يهو ءتازاوم ىلع اهتماع يف ريسنو ابونج
 : د اروع ةرسكتم تاعفترف امهنب ضرالا نم جردنا ام اماو تارث 27

 هده لسفو اللوق لداتح ادتم. قيرعتلاو :ثلاقلاو قياما نتمواككلا دنعو
 زرته ةلامبرأ هليسع ةش وكت ئح اهيرع نهلا عي اب ونجح لدانجلا

 هيف 1 كلذ دسبو يدربلا تايب اهعدأ ٌوسكم ةئئان روخص هيف ضرتعت
 لدانملا هذه اما . نيميظع نيب رحب لدانملا يرام مست ةمخض ةريزخ

 تربلا ةريح نيب ةنم عقو ام ةءاع يف لينلا ةيرج نود لوحي لئاه ضرامف

 هذه عراضي ام ناوصاو اكولبش نيب ةعقاولا تالالشلا يف نظاالو موطرلخاو



 14 حوا

 مِفْلَخ نم ليمارف قالو لشي





 د

 الو قرشلاو هو نعالا سشلا يف ةمظعم زاتحي روتلا ءامو الوحم ةكوق ةايملاا

 7 وسولا ةريوملا ةرسيم ىف يللا ءسنعلا ف هايل نم زا اه ةربغ

 لدانملاو ةياغلل ةشهدم ةرظنم نيالا بناجلا ىلع يتلاروخصلا نم ةرظنملاو

 ئوه تادف رثكاوا ناطتسماا 1و" ةريرحلا ةيونللا ةودنلا ذيع نورك

 هديغو ارم نانا ءاغز هم رورو راثما ةحبلا هبت رن نع اقم لعنأتلا
 هيلة راكقااو كيذا قف جئافص ةنع ادني ًاقيزمت ءاملا هجو يف ثدحت طقاسملا

 ططقاسلا كتدماو «اينع جلو ئدألا اني اكاردو اطقم امك قرت

 يمنات نيب رجح نيحانج نيب نوكيف ديدش رادحتأب قيضمب رهلا باسفي

 ايقاسم غلب ءاملا نم ىمظع ةراوه وا ةقلزع هبشا رادحتالا اهو كسلا

 ايرولب رضخا ًاقبط 'هؤام نوكيو قيضملا كلذ يف اًرام'شيحي وبف رتم ةثام
 ةيرئح نيب نم ًارتم ردع ةتسز واج الك قيضملا اذه ةملاما ةيزكلا لئاخ

 يف ءالا روغ رادقم يرداالو كلذ نم لقا نم عقاوملا ضعب يف نوكي دقو

 اهيف نوكيف رارقلا ةديمب ةاوهم يف وأم ارتي ةفلزملا لفاسا-يفو .ةطقتنلا كلت

 ةدشلا نم ءاملا ةلعفل أم ٌةنم نايم 52 ضيبا هدبز نوكب ادب زم قر 5

 ةاوقملا لوظاما + ايلعط ف شرات هزيل قئاوغو شراوما تكف قم

 حسفني كلذ بيقعو |٠ 1 رشع ينثا ىدعتي ال اهضرعو | مزو اجيال اتمزوسفت

 وهو كلذ ىلع داز برو ًارتم نيثالث ءاهز هدب نوك# تن اج اًضرعتسم رهنلا

 كلذ نع ثداملا رظنملا اما ديعب ىدم ىلا لدانجلا نم بففص يف طقاسشي.

 ةلاكشا ةليت + كريماشوأ قاتبالو قصو نب يقال ثيبعي ليما ىشيلق
 ”ماق هييناج نم رهالاب فحيو ٠ ةقلطلا نم هيلا اوح ام نساحمو هناولا نينو

 ٠ةرشع مناب امبرو راتما ةعبس ردقب هثام حطس نع ةعافترا لون كسلا قد

 اهكمسو ًاباشعا ةضيفتسم ةيوه اهفورجو ةياغلا يف هب رجح ةريزر ادع )00(

 رقم ةثامسمخ اطوط ةفاسمو ًارقع رشع ةعبس نم اون غلبي اهعافترا عا“



 5 فا د

 .لدتىببلا ةمئاق اةالفاوأصوصف ددضنم دوسنالا ماخرلاب هبشا سلمأف رخصلا امأ

 فيحص ىلا ةميبطلا هب تءفد 3 اهعالختاو ضرالا تاقبط ةعزعز لع

 .تاقلستمو افعالا ىلك عضاوملا نمي 5 ىف ملا انزكك دقو نشرألا

 هنغأ قيط:اهذومت نم نوكت طم ربع ركادع اكاهق السان تيفلا

 طنسلا رحشن ةضيف:سف رهنلاو ة ا اماو . ةيفيطقلا ةيسكألا رض

 اورق ارو الا نار هنا نك تير رفا فما كا وتنبل كر اق

 كانه تارذلا رشتنم'''ميدس وملا يف اهنعرباطتي ةمطالتلا هايملا ديز ضايب

 .ةبق هلك كلذ سأر قوفو . دعابتلاو نيابتلا لماكتمو دادضالا عمت قملاب

 . اهب ًاباجعا اهملا ظانلا ههاشملا هذه ديزت ءافصلاو ءاقتلا يف 0 ءامسو ءاقرز

 عل يهو وكرت لابح تامئسم كانه ًالامخ ةطقنلا كين نم ديعب عد لعو

 .ىدالا طعما ع كدت اذاودا فق قا راك : يتلا ةرظنلا كتل ةميدب

 .نامحتلي رهنلا انرحمو.ىلعسولا ةريزملا ىهتنم كانبف ا اناا روق

 نوكيو ةي.رملا يف ةماقتسا ىلع ةفاسملا ضعب يف ةبهذم نوكيو ناجزامتو
 م" ”لئاخللا نى طاذخ "ليبشو ةقاذالا هلم راما نيسيتحاي فاقرعب

 سماكاو نينثاملا رتموليكلا ىلا تيهتتاو رهنلا لحاسملع الوزن ترس اذا مث

 :ةنيراوسفا كد اتا يقم غابت ًاقاج اروخ كانه تأ نيرشملاو

 رك يو رثم ةثاتس اهتعس ةيرحح ةيوتسم ةيالعو قرشلا بهم نم باج

 رجح هفرج نوكي يب رغلا هبناج ىلعو . ةيقرشلا باضملا ىلا رهنلا لحاسنم

 ( برعملا ) قيقرلا بابضلا يدسلا (1)
 سلو ىرخلا ةف ال ون :دلا ليدتس ذأ طيضلاب الوف طقاسم رادقم عي ال (؟)

 طقسملا قاز» رادقم نا نيعلا ىأرع نيب هنأ ىلع دوصقملا ضرغلاب كانه ءاملا سايق

 اما . رثكأ وا باعش تالثب ًاموسقم ًارتع رشع ينُما ىلا ةرشع نيب نيمختلاب نوك

 رتم ءاهز نوكتف دملا نابا يف ءاملا ةروف مظعم



 ع

 ال ةطقتلا كلت يف يداولا جرفنمو ًارتم نيعبس ردقب هام حطس نع هعافتراا

 ةئامسج ىلا رسحنب ليلقب كلذ دمب ةنكل ةفض ىلا ,ةفض نمرتم ةئامتامث زوحي

 ةيقاونلاو سي راضنلا نم ريداقم هيفو رتم ةثام هليسم حسفنم نوكي كانهو رتم

 ءاملا حطس نع ةعافترا حوار, خماش اهالكهافرجو بامشلاو ةيرجملا

 نيرشعلاو سداسلاو نيتئاملا رتموايكلا *ىجت امدنع مث .رتم ةثامو نينا نيب.

 يف اهتطغطغ لطبتو هايملا شأج نكسيف لداتملا بيغتو ناقرجلا طي كانه

 دوعت كانهو نيرشعلاو نماثلاو نيتثاملا رتموليكلا كيج ىتح ديعبلاب سيل ىّدم

 هليسم يبنج ىلع نوكيو هرئاح ءاملا يارتم ًاقبَط رهنلا حبصبو نيبتف لدانحلا

 نينا اهضمب ةعس نوكت دقو راوغالا ةديعب راوخالا نم ٌريثك ةلحاس يأ

 برضمب فرع برضم لدانملا سأر ءارو ام ىلاو . رشع ةعبس اهروغو ارم

 طقس هتماعيف وه سلو راتما ةسخ ةفلزم غلب بجعم طقسم كانهو اخبس

 ةلغد رزجو رخصلا نم هادر هليسم يف مو طقسملا اذه دعب ام ىلاو .ٍدرف

 فارما عافترا نوكي ةمطفلا كلن لفاسا ىلاو بصقلا ةريثك تببلا ةفتلم

 ضيضح سام ىتح رتم ةئاعام ىدم يفادتمت كانه ةدمصلاو رتم ةئام يقرشلا

 رهنلا مسج ةازاوم ىلع هتماع في كانه اهبهذم لظب يتلا وجرا باضه

 ىناركي خماش فرح اهنم ردني نيرشملاو عساتلاو نينا رتموليكلا دنع شوا

 . فرحا كلذ ضرع يف هكلسم قيرطلاو . هيفافح محازي ىتح هتم ابراقتم
 فرجلا امأ . دمالادسب راطقالا عستم رب يف رصبلا دم ناك هتق تمنست اذاو

 داكم الو آرتم نيمبس ةباَرق نوكيءاما حطس نع دهعافترا طسوتف يب رثلا

 نايع يف جردتي قرشلا ىلاو . تارتموايكة خل ردقب ةنع دمرت وكوك ل ابج

 .'"وووج ا لابج ىصقالا قفالا شبع يف هئارو نم ىري حيسف ٌلهس رصبلا

 | بونحلا ىلا لامشلا نم هيهاذلا اجومال ةللس يف مقت لابجلا هذه نا )١(

 لبا رحب نعيشو رت» ةلاعب راو فال ةثالث ءاهز ململا رحبلا حطس نعاهعافترا غيب ىشون
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 امرا لب دحيم 3 ولا يف سيل لهسلا اذه نال «رصبلا نابع » يف انلق
 هد م كو ار عقترم نيب حطسلا ةيدامتم فارطالا ةعساو ةعفترم

 رظانلا ن ركل ةريدتسموا ةحطسمم تايالع اباصاوف راوخا ابللخت لاغدألاب

 ارتب رت ضرالاو 0 سلا يوتسم الهمس لا اهتم ماع يف اهلا ال ناك نم اهلا

 يف دهاشلا فداصيرو لوقا .رادشالا ةفتلم ة ةرحشم اها ولو ةءاغال ةبارجح

 اقوا هيفعولا لع رتل نب يرق نركب ةدرفسم مق ةاضالا كلا

 دهاشم كانه نيثالثلاو دحاولاو نيتثاملا رتموليكلا ىلا تيوتسا اذاو اذه

 ريدتسل الئاه انس نيملا اهرصبت ةيحعم ةشرش ةرظنم ال 1

 اهسوؤر يف ءامسلا هجوو ةءميظن ريغ يهو ةيبرغلا لينلا يداو تاردحاع

 اهؤاقحا ردت م مو اياتثلاو جيراعتلا ن ءابيفاعم عشان 0 مضل نس مك

 ترا ىلإ هيد مزالت اذكو راتمالا نم تائم عضب ةفاسم يف د ردح

 ضرالا نم عقو اهف ىرتو ٠ ءادرم ةرعو اهلويم نوكتف لينلا يداوب لمص

 كا حيسف داو اباصفي ةطحن« باور ةلسلس لينلاو لابملا 6
 كل لي ىوسا رون كنع لفسأ ىرت قرش 5 نيملا تاذ فرطلا تردا اذاف

 نيس ىلا نيمبرا نيب نم هكمس قيضم يف لسن. كانه وهو ,ةرم كرد
 راحشالاب صاغ قيضم وهو رتم ةئام ىلا نينامث نيب اهف ُةتعس حوارتتو 0

 فافحلا مايا يف وهو ةيرخص ةرجح ضرا في اماني قرت نيقلاو

 م نع تلصفنا اذاو . كربلاو ناردغلان 1

 ةلسلسلا هذه يقرش ىلاو تاجرد مبرا الام ينارغملا اهضرعو رثم ةثام ردقب قرش
 ىلا نايضفيو لابجلا تعم في اهلوطب نارع نامخض ناروخ امجو وطو صوق اروخ
 اهب ناضيفيف روب ةّلحم بناجب يتلا خابسلا

 ىركل يداد لبج مس | ركرك ةللس نم تافدملا كات ىلع نكلف قلطي )١(
 رتم ةئامئامم ند وحن رهملا نع اهعاتترا نا لوقيو
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 ناسي نع ذئيح وجرأ باضه نوكتف هركذ قباسلا فرحلا يف ردح أتفت

 رتموايكلا ىتح ةاوهما ديزي لسيملا لازي الو - رهنلا نيبو هنيب وا قيرطلا
 ةضاخم مقولا كلذ يف وهو ىّوسأ رن كانهو نيثالثلاو عباسلاو نيّناملا

 قب هم ةطق ذأ يف ةقمع زواج الو 1 لريسجو ةيئامث اهتعس نوكك

 يناجلا ىلعو تاّوابلا يدر و نم اهلكر خصلا نم فالجا ةعاقو- "” ارتميتتس
 ةريثك الوف لدانج دنع يه ام ديضنتلا ةيدوحع ضرالا تاقبط ىرت نبإلا

 .نع '''ميرو رتم نم آوح غلبت هايملا ةروف نا ىلع هدملا ماعم لدتو روسكلا

 وهو رجشلا ريثك اشف رسبالا ججانملا امأ.هضيغ ىصقا نمز يف رهنلا حطس

 نيام واكلا ىف ليدل فرح نب عمج دنع عطقتت وجرا ن7

 كلذ ىلع لازي الو فيفخ هدعاصتف نِيالا 0 امأ . نيثالثلاو عساتلا

 فلا | عاطت ة ةعس ماو . ءاملا حطس نع ًارتم نيس 0 ةءافترا ريصي ىتح

 اذه. ايرم ارامرتدع ةلالثو ةئام سيرف هتحاتسو "انتم قيناع وعنف كانه

 هضيف مايا يف هنكل ريثكلاب سيل نيرهنلا عمُج نم برقلاب ىوسأ رهن دمو
 دنع ةرعم مويلا نوميقي موقلاو ًاضوخ هزايتجا رذعتيف ًاقفدتم هؤام ىنطي

 رهتالذوكي نا يرورضلا نم نا يف بيرالو .كالسا ىلعريست عمجلا كلذ
 .يلومي ةلحم نيب ةلصلا عطقتت هادم نابإ يف ناك ىتم هناف ربعم ناكملا كلذ يف

 هلوط ةفاسم غابتو ركدنك يونج لينال ركلا دمملا وهو . وركدنك ةلو

 يلامشلا 3 كيش كار ل هيقط ا ةطياوهر ردوا 1 نيدو نركاج اج

 ريثكب كلذ نم دعبأ هروغ ىصقا نوكب كربلاو ناردغلا مذه نم تيك ()

 ةمب رام +41 ةعانخلا دنع ىزعأ هاه ول رقت ام رار < نك 5(

 هضيغىصقا يف ذئموب رهغلاو ةيناثلا يف ًارتميتنس نيعب راو ةثالثو نيبمكم نيرتم ١س
 هليسم يف ةنقاملا ناردغلا نيب ًاتيفط ًالرصت انذهش دقو

 ( برعملا ) ةلصتملا امدايز (*)
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 3 دعا

 ٠ ليتلا لويس ةفلزم نيب لصاوف ةروكذملا لابجلاو ةقيقد نورشعو ناتجرد
 هايم هقي رط يف دخأيو ةمساو ضرا هايم هيلا للبشي وهو "افلا دوُر ةريحبو

 كلن دامع امهو يباتع لودجو "ارحب لودج اهني نم ةريثك دفاور لوادج

 هبراعب الف اديهز ايش ةتمس لقت وهو ةعدتسم رهثلا ةيرجو تادمملاو دفاورل

 لينلا ىلا ًايخفم رمت ءام هيف بهذي هدم نايحا يفو قالطالا ىلع فَلا

 عطب يف راتمأ ةسمخ ىلا ريص, ذا ليت هدم نا ليق ديدشف هرادحلا اماو

 نيما لاق . ةروفلا ميرس وه اروتفلا عيرس ةقلخ فاّرج ُهليسو تاعءاس

 يفو ةيامر ةضرعتسم هفورجو ًارتم نومب را هيلاعا يف رهثلا اذه ةمسو ه اشاب

 لينلاب هاقتلم قوف ًارتءوايكن بر شعو ةسمخ ةفاسم ىلعو تينارجلا كيلامد هليسم

 اكسس ةفورعو ادار ام هئام روغو ارت نيرشعو ةسن هجرفنم نوكي

 ىلع ةئشان ةراح نويع عضوملا اًذهراوج ينو تلق . ىهتنا . « ًافصنو نيرتم

 زواجي امدعب و . هعاق نم أضيا ةعبفتم هو يريدوا نويعب فرعت رسنالا هيلاج

 يباتع رهن, يقتاب يموند لبج اهلل لاقي نميالا هبناج ىلع ةدرفنم ةي رجح ةبضه
 ةنني ردت للا قفاويصم وف مارلم هلق ةركر قوقل وقال ام

 أن اريثكو ةروقلا ل ةنكلو يو يباع رمت اما. تاتو

 ةودعلا يف اجومول لابج يف أشني وهو ةريصق ةهرب يف راتما ةمبرا وا ةثالث دع

 سنو تاجرد ثالث كانه يلامثلا ضرعلاو ٌلبول لابج ةلسلسل ةيبونجلا

 ةريح رم جرخي هنأك رهللا اذه ةيفارتجلا طئارللا باحصا مس )١(

 لوطلاو ةقيقد نورشعو ناتجرد يلامثلا ضرعلا ثيح كرتبكرك- ةريحبب فرعت
 اًماطق نيمي مل عقوملا نكل ةجرد نوئالثو عيرا يقرشلا

 شع ةعبس نيب هتعس نوكت رجم رم نا اشاب نيما نع نكلف ذخا (؟)
 رات ةثذاث [معاتترا ناوحاخ ةيقش لعادلو ”ئرجس ليم يف ةتدزبو ارتم نب رخو

 ءاملا حطس قوف نيرتم وبام رهش يف تناك هضيف ةروفو.



 ىو 2

 1 1 ا

 5 مس و أ





 - ا -

 تنبت اهتناخ برجا ةيعوز ارامواك ناييش لع كني هلوطو ةقرعت شع

 ريثكءيش هعاق يف فاني نك هؤام بضني فافحلا مالايفو '"برنلاو قرشلا

 انفلسأ قيضم ٍِق قوس رو تبان يقالتلا دعب امىلاو . كتئارتلاو كربلا نم

 لو ةليفلاب ةرماع راحشالا ةفتام باغ يناتعيداوو هيداوووه نوكي هرك ذ

 .قتلم دنع ةرظنملاو لوقا . اهيدناجالك ىلع ني رهنلا نيب ةعقاولا راطقالا كلت يف

 تمس يف فطعني يقالثلا لبق لينلاو . راصبالا شهدت ةرظنم ليثلاب ىوسا ره
 ًاحطبتسم ةيقرش ةيلامث ةيجو يف فرح مث يوه طقسم يف ردو برغلا

 ةقلا كرت ىف نركي كل ملا ند اعدك لك قف فاذا عع ول | درع

 الو ةجرفنم ةيواز ىلع ا قتلي ىتح تاراّودلاو تاماودلا ريثك"

 ةهجولا يشو لامثلا ىلل ذخأيف هريس 0 جرم ىتح يقالتلا ةطقن قرافي داك

 .ناق نوكت لينلا نع برغلا ىلاو . ةطقالا كلن لبق ىوسأ رهنل نوكك يتلا

 ناكملا كلذ نع انجردا امو "””ضرالا كلتل ةفيلل ةلاج ةحاب وكوك لابج
 زواجتي روخ ىلع انلبقأ رتم ةنامئالث ردقب يقالتلا ةطقن نع نوكتت ةفاسم ًالامش

 نم اباصارتم نيمبرا ىلا نيثالث نب حوارات هتوخ ةعسو ًارتم نب رشع ةكمس
 يممو ةيدنملا ماقرالا نم مباسلا ددملا ةمالعب هبشا ةلكش ةيقرشلا فورملا

 ىلاو .٠ راطمالا نمز يف تابايصو لويس تاذ آلا اهلاخا الو راجشالاب ةصاغ

 كلذ يفو . رتم نام ىلا ةينامث نيب نم رهللا ةعس نوكك ةعقبلا كلت يلامش

 ىلع نوالا هبناج فناكت يهو رتم ةنام اهتعس طسوتم نوكب طئاسل ناكملا

 هل رهنلا فرجو راتما ةعبس ىلا ةئالم ءاملا مطس نع اهعافتراو ديدم ىدم

 ماجا هيلعو اركم رشح ةعبس يبات رم ةعسإ نأ اشاب نيءانعنكلف جرخأ ) ( ١

 رادحتالاو ببصلا ةفيفخ فورح هلو مقانمو

 ةيامن يه لينلاو ىوسأ رهن نيب ةعقاولا ةيلاعتملا ةقياضتملا'ةليوطلا ةلخدلا (+)

 الامث يلوعن نم لينال يقرشلا بناجلا عم يو أ ازهه



 - ”؟8-

 ناتي ضهان ديعص طئاسبلا ءارو ام ىلا ريلاو . لاغدالا فتلم نم ةيشاح

 ةلافلا ةيانلا نش آلا وع امو ارا قب للا قي نان ةعافترا أ كس
 هضعب رجشلا كتم ضايغ ام٠ غاشلا فرجلاو طئاسبلا هذهو . رهنلا قرش

 دنعو ٠ لغدلا كباشتمب ةوسكم عفترم ا يلاع رسنإلا ُفارحلاو . سيفن نسح
 ديص زيف ًاقالط رهتلا قب رطلا جابي نيعب رألاو دساولاو قيتئاملا رتموايكلا
 ىلع أهتم ةمطقلا كلن يف نوكبب نا لينلا ىرع كشوبو ٠ ''”ةيقرشلا ةبالعلا ىلا

 تارتمزاف هينا ةيتخ نييسفاو سرع اهنرتت نوك و وعاو كرف
 ةبراوا ةثالث نمرثك أب هنعيه تسيلو ًالََم يب رغلا هبئاج ىلع لابحلا نوكتو
 ةئاق روخص نيف تاسرضم تافدارتمراغص نبق اهسؤرو تارتموايك

 عادصنا ال ىنبملاةلصتتم يبو لبحلا ةقنمالوز' بهذ: فورملا ةيواه دودسلاك

 رهنلاو اهنيب ايف جردنيو ٠ ٍدفنم وا كاسه اه رثا نم سيلو ماصقنا الو اهف

 نصح كانه نيم رالاو ثلاثلاو نيّناملا رتموايكلا دنعو .ةبرتلا يرجح بارخ

 بصخ هنا لاقي داب يهو وكوك دالب لابجلا هذه ءاروو ."””ميدقلا يالفود

 دنعو ٠ ””ودال ةقش نم ربكألا مسقلا تايماح هواها ده العا ةيرزتلا
 ةلساس يقرشلا هحانج ىلع لينلا فحالي نيمبرالاو سماكماو نيّتاملارتموايكلا
 اهدوزوب اةمواك ىردع يدا الوز دلع وخر لاعا كاق ماكأ

 الو لكش اطفرعياال هو رتم ةنامئالث ءاهز رهنلا نع اهعافترا مظعم نوكي

 هل ىتح قياضتي كانه يداولاو . لاغداو ماجا اهئاقحاو اهضارعا يفو ةروص

 نييءاستم نيفرج نيب نم لسفي رهنلا ىرتو . نيرتموليكز واج ةتعس داك
 )١( لفاوتلا ىلع انتم ةعطقلا كانت يف لينلا حانج نوكي 0000000

 ىلع لينلاب لصتي ونا روخ هراوج يفو ةتلزتعا دق نصحلا اذه ةيماح نا (؟)

 يبرغلا هبناج
 ةتس ةريس٠ برغلا تعس يف دتقو يالفود نم برقلاب اهدودح يدتبت 2(

 ةلامث تارتمولك ةرشع ردقب يروبال ةدلب نع نوكي يلاهثلا هدحو رهنلا نع مايا
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 تمس يف ًابهاذ ًايقتسم هارج نوكي نا كشوي ةيلاتتم لدانج هليسم ينو:

 نوكي رارفلا حيسف داو ةيقرشلا ةيالعلاو لابجلا كلن تيب لوحيو لامشلا

 هي راوخلا' نم ةيالعلا قلت نم ليدل: ةانع اه وعم: اهتاواوع ةيشون

 فافحلاو ةسوبيلا نامزا يف الا ُهْوام ضيفي اهرثكأ اهميدأ يف ةعيبطلا اهتطتخا

 قرقشو 00 يا لئالطو كارت ايف فاخت دق اهنم ًاريثك ن كلا
 قرات لمزلا نم ماكر اهارت اهضزاخ اهنف هاملا ةلبف ةدقن لعل دبل الباسم يقود

 ماجا ءدب 0 يار كلادهو نامتمالا ةنئوكتم اروظ: رارصلا نم اماوكأو

 [يتكل ةدي دم ةقماس نوكتأل سورغ يعو يدنهلا نارزيللا تبانمو بدصقلا:

 * قلاع ل ماوفلاو اذنك فص طن وركت لوا ون اردخلا نوفا

 مقاوم يفاهنكل ءادرج ةيرجح اهتب رترثكا اهنيب ةئاق ةيلمتسم ضرأأراوخالا
 ةليبقل ىرق ةيالعلا يفو ةرهازلا راحشالا اهف دهاشي دقو بجلاب ةصاغاهنم.

 يف الا نولهالا اهرشابيال ةديهز كانه عد زلا نكل اهاحا ف ”هثينم يدام

 ضبارم يو يقيربك دال-بب مالا مالو دنع فردي كلبلاو « '"ءاععلا لفق

 نم ةقش يأ هي ام لعوب ري. ار م اهددع اهف يو اهتالاجعو لايفالا

 اماو٠تربلا ةريحبل ةرواهملا تاياغلاو وروط ظافح ةقشالخام ادنغأ ةرممتسم

 راس لينلايداو فناكب فارطالا ديعب ءاجرالا عساو ٌزاشنف ةيقرشلا ةيالملا

 اهتبرتو ةعفترم ىهف اهتفلخ ةماع يف ةمئالتم احلاصخ ٠ وركدنك ىلا هارسم

 ةديمبلا راوخالاب ثم ابهدأو جارملاو لاقدالا نم ضافام اهيف ةيرشص

 هيف ىرت الو .زاشناو فورح هنم تجرخ اعرو ٠ لويسلا يراجتو راوغالا

 ةكوحم ةريصق !هطئاوح شيشقلاب ةأهغم ةمنسم ةرّودم دابعلا ءالكؤه نانكأ (1)

 يأ » هكمم كلذ ردقبو راثما ةثالث غلبيف "نكلا طيح رطق امأ . صوخنا فعسي:

 . ةفصرا ىلع نانك ألا رافصو ءارهالا نوميقي مثو هعاق ىلا مانسلا تمسنم « ةعافترا'

 . ارفع هلخدم نوكي نا بلغيو عقترم كلئاش عسا ريدتسي ىرقلاو»
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 رثمواكلاة لغو. قربقلا تدسويف ًاذيدم ىل هنف لاشبالا دم هلا ا دعا

 ةطو رغم ةبضه ليئلل يب رثلا ثلا ىلع رفاسملا ىري نيتسلاو دحاولاو نيالا

 ,لاو: لوطلا ةدليني ةساغ ةفاسسم ىف ضرالل الم تناتق اما تلةطعا دق

 'انطققم نوكي وودرك تاضق 0 تارتموليك الث ىدم يف اهنع لامشلا

 ةرشع وحن ىلع ةطقنلا كنت درم تنك اذإو ٠ تاباف تاذ ةيلاتتم ًاسور

 اء نع ةزشأن ةمقلا ةجودز يار تمار رتل أامغلا هاا ىف تازتمواك

 رتموايكلادنعو . راوخالا لداوف ن. ريثكق وف عاق ةرّود م تامفتر ممن ةيالعلا

 يفةمقاو ''نوالا ىناملا ىلع ةي.داملا يجوم ةدلب كانه نيتسلاو سداسلاو نياملا

 .لظب عفت ل ايلظلا نيتلا نيل در تايب قو لو قرا ب هٍديعص ضرع

 نيب ايضرع كلت ةكطو ةيفرتشلا ريتلا ةشاح نوكت اهتءارو ام: ىلآو :اهشرف

 2 حواشي دعاصتم ف 0 قرشلا ةهج نم ابفئاكيو رثم ةناماو ةنايعب را

 لوقا . نخدلا نم يس اعيش ةعردزم طئاسبلاو 0 نينالثو نيرشع ناب

 .ةديدشةتي رجو يب رغلا لامثلا هتهجو ةماع ميقتسم ةطقنلا كلت يف رونلا ىرجتو

 ”امسال ةبحعم كانه هي و ا نيرشعو ةئامو نيعست ناب حوار ةتقسو

 نيتئاملا رتموايكلا دنعو يجوم يب ونج قيضم ايف اطل د خم امم اذا

 قع عشت ميدقلا اشاب نيما نصح يهو يروبال ةلحمب رفاسملا رع نيعبسلاو

 .نيناك ردقب رهنلا نع ولمتو هيلاوح ام راطقا ىلع فرشتو لينلل يب رغلا بناملا
 ةليبقو شاب نيما نيب ترادينا ةلورملا عقاوملا تالاجم كانهو لا

 .كلذ دعبو ٠ ا اهب نقلا يف ةريزع يروبال 0 هال

 556 2525 اشاب نيما ةلحم يب ةدلب ريغ ص )1١(

 يروبال يلام
 .ةعبسو ةئامسم وه حلملا رحبلا نع يروبال ىوتسم نا اشاب نيما لاق : (١

 ارثم نوتسو



 -معإ د

 يف ةمقبلا كلت دب ربنلا ؛يضمو .اهنم رفصا ىرخا ةريزج نيرتموليكب
 كلذ [ح1رم نوكيف روخصلا نيب نم ةفطاعتم رودت ىوتلملا ةديدش ميراعت

 0 , 7 ورب لادم فردت ةروقلا ةديخت ئادملا ةديغي لداتج
 يف ةباص ولع نم ابهايم ىارتت ديداخاو يرام اهل قشأ ىتش راوخا يقرشلا

 00 رود يف دع < لئاسم اهتماع ةعسلا ةحسفنم رارقلا ةديعب اهسضعب رهنلا

 نيتملا 007 :ءوبوك ةرلب امل لاقي ةيدام ىرخلا ةدلبب نق تنلارأ

 دنعو ٠ نيالا بناجلا ىلع ةكآلا سأر يف ةمقاو يهو .نيعبسلاو عبارلاو
 3 ريل نين ظفم كاع قسملاو نساننلاو نيثثالا ةواكلا

 هتامحب وهوًارتم نومي راف عضوما كلذ يف هليسم ةعس امأ ٠ قرشلا هبلاج

 | 'هنع ةدهأن تاّسابلا نم روخص هدأ نم نم ةديدع مقا م فو لمد جحر

 هتعس ةلجج نوكت هيداو نكل راتما ةمبرا ردقب اهكمس ناكاق نافرج هابانجو

 ١و. ةئس نم سرام ربش يف هاتيأر ٠ اير هج اهردحتمو رثم ةنام

 ازد /' نوكتف اهؤام ن 7 معاق يف ةرئاوتم تارارق الخام مَع ا

 رادحنا تراكالو 8 ادة مأيا ُِق نوكيف ٌةْفاَقُط امأ١.فاص اهؤام

 نمو ةفاسملا ليوط وهو فاو 0 5 يف هؤام ناك ريدش ةليسم

 ىلا اهب ةيهاذ ةيقرشلا ةيالعلا نم ةبصنملا لويسلا هايم قوس يتلا هيلا راهمالا

 ةدحلا وهو ةيجأ راحشا اهطلاخي لاغدا اهتمامف هيداوو ةفورج اماو ٠ لينلا
 ةديعب ةفاسم يف دتمت اروبري لدانج نا مث. يرابو يدام يضارا نيب لصافلا

 ةلابق | يف ًاعيج ردحت ةيرجحلا تاققبطلاو . لينلاب يبوأ رهن ْنرقم ءارو ام ىلا
 مي ءاوراوقر رجا ون نطيتت ادن انسو هنا كلادع ةعش نك و هش
 ةعينم ةرعو ءاملا قورح دنع ليثلا فرجو . بصقلا تبلت تلسابلا رجح

 دلت اهضعب نوكت نا كشوت امنال لدانلا هذه نم "يا ةيمست رذعتي )١(
 لاصفنا ريغب ًالاصو ضعب



 ةقفي

 .نييناملا الكىلع دتمت ةبيشع طئاسل كلذ زوجو اتا ةنالث ردقب هنعاهعاشراو
 نع ةعفترم وكوك لابج نوكك كانهو بصقلا ماجا نم ةيشاح ءاملا ساعو
 دارا ريغ اذاو ..ركذي هيف زاشن ال جوس اهررظأ''رتم ةثاسم بيرق رهنلا
 رتم ةئاوسخ ىدم يف فيفخ ليعب ةيقرشأا فو رجلا ىلاعتت كانه يوأ 5

 رجح افرح نوكيو ديمصتلا يلاوي مث ةرتم نيس عاشرا ىلا ريصي ىت>
 نوكيو لينلا ىرغصلا ةلسلسلا محازت برغلا ةوجو يفو .ةفتلمراجشا هاشنت

 رهاظ نمّراهمأ دقلو تاق. '''ىربكلا ةللسلا نع اباصفي داو اهءارو ام ىلا
 كلذ ةداكيفو . هتق ثاثرادقع لبجلا نه ةقرفوا ”عدص ةسيرفلا ةاوبلا

 ضيف ال اهلكو راهمالا لوادجو راوخاو دّدخا مف ةيقرشلا لويملا نوكتمقولا
 لحاسلا قالخا ريغتت نيناهثلاو نيتاملا رتموليكلا دنعو . راطمالا ءانثا يفالا

 .تاباغ ضيفتسم ةضرع ليمب ىلاعتي ربلاو بيغت يداولاو باضهلاف يبرغلا
 راك يترشلا فارملا حبصيو لبجلا تلم ملا يقل كام وف اح اوعاو
 كتاقارخا زف 0 دس ايم هديفع اراوكا ةضاكلا دلو دكت
 راطقالا يف امم ةريدحت لقأ رهنلا يناج ىلا ليملا ةماع نكلو بصقلا ةريثك

 دجوتو اهتايلق راحشالا ةرعذ هي رجح كانه دالبلا ةبرتو .٠ هنعبونحلاىلا يتلا |
 توناقاو» نضاطاو تامل شنرابكلا ذيع م "هلق ىلع يراب عايض اهبف

 هي اذا ١و. ةنس سرام ىف مولا عافترالا ادهن جرحت 6

 قوق ارث: نوعشو: هانا
 فاجريىلا وجاكا ليج نم ريسي تاراكلل تالس٠ يداولا اذه ضرعيفو (؟)

 اهناردج نومبقي مثو يدام م ءأ نانك نم انجح لقأ يراب ممأ نانك (*)

 اب اهايالخ نو ًدلعو ا نيعب راو ةسه هنم دحاولا عافترا نوكي رجحلا حطلتم
 كيسو ةفانيخلاو شيشقلاب ةاغمو ةمّمسف فوقسلا امأ .يضخاو رجشلا جيلاسعنءنال
 فصنو نارتم هعاق ىلا هالعا نم ”نكلا غا غارق



 ايفل

 قو." 'قريغلا لاتعلا تيس ةرهتج وبألا ريغطو ؟ هيك قيلع قرا

 وأرتم عبر ردقب هحطس يف ةئتان تينارملا نم ةبيجم ةادر عجا ضرالا ميدا

 تافاسم يف فترايت دحاو نكس ىلع ميقتسل ةروطسم يهو ارتميتنس نيثالع

 .نيمسنلاو نيتناملارتموليكلا دنعاني وتسا مث . رق مامن اهم أك ت ارتفلا ةلداعتم

 ءرتم ةنامسح ليبنلا نيو هنيب بيشع جرم يف مقن يعو يكل ةدلب ىلا

 رتم ةبام كانه هتعسو رهنلاب لصتن ىتح فيفخ رادحتاب ليت كانه ضرالاو

 .ةقماس باشعا تاذ ةيرحح تارتّري صاف هليسمو ''!لدنملا ليذ دنع

 فافطلا مظعم نا ىلع لدت رخصلا ندب ىلع ةرهاظ ضيفلا ةروف لسمو ةديدم

 اتت اع نوكت مقولا اذه يفو + ادعو قرن اك روك يف غلب

 الصفنم ٌرابناف ىلعالا ابهجو يف اهارتعا اعدص "لماو يقرشلا اهيناج ىلع ةبيجم

 تارتموليكة دع ولع ىلاردح نم كيس لصاوتم يوه ف هنع نايف اهنع

 ضيضح ىلا ىمارتي ؟رعواردحنم رايرنالا ماكر نوكمت ةوجسفلا كل نع لفسأو
 نوكت داكت تافاسم اهنيب رن اهرذت ىومملا ةّقاق راوخا اهيف هلو ةيضملا

 . جاربالا ماخض اهتقلخ يف هبشت ةرّودم لصاوفلا نوكتو . ةيوس اهداعبا

 ةبباشتم تاوجفلا كلت لصاوفو لداعتلا ةيوس راوخالا كلن نيب تافاسملاو

 . سانلا لمت نم ةيعانطصا اهنا أهيلا رظانال ليخي دقل ىت> ةدحاو ةبسن يف

 هعم ةبهاذ ليلا يل رغلا يناملا ءازاب نوكترايبالا كلذ نع ةئشانلا ماكألاو

 فاشكتالا ىلا يقرشلا ربلا عذاب يكل ةدلب ياش ىلاو . لامثلا تمس يف

 .دوبن ضرالا فيعص يفو طاسنالاو ءاوتسالا ىلا اياتثلاو تاردحتملا ةمأعو

 وحن ىلع رهنلا نم انك الو . هعدا يف ةضهان ستروكلاو تلزابلا رجح نم

 ٌةنكل ربلا فرج ىلع يذلا قير رطلا نم ”كاذسأو ٌيصخأ قيرطلا 0 1(

 ةشطعم فانملا مايا يف

 اروبي لدانج عطقنت ةطقنلا هذه يف (؟)
02 



 اي

 كانهو بونجلا ىلا لامشلا نم رمت ةب رجح ةبعش ايد كانه تارتموليكة ميرا
 ةعسلا حيسف اهضمب راوخالاب اشدخم عقترملا ةجو ناكو . ليثلا يداو دح

 اهفافضو اهتاعيقو فافملاو ةسوبيلا مايا يف ىتح كرك, يا نازر اهرثكأ يفو

 تارهشو ةكراباع ف ةينعلا ضرع قو + تاثلا ديد ابو رثك ةاردح

 دق نيملل ةبجعم مجملا ةمخض نيتلا ةرجش اهرثكأ تادّرفتم تالزاعتم اهيفا

 ثلاثلاو نيتنئاملا رتموليكلا دنع انفقو مث . "”هل تخاصأف رهدلا اهيلع ىنأ
 راطقا نم هيلا اياص يقرشلا هبناج نم لينلاب ويب رك عمتج كانهو نيمستلاو

 ةمبرا ىلا رشع يثثا نيب نم نوكي ابكمسو رتم ةئاكالث هترحفم ةعسو ةمساش

 اكو راق ةقيرا هقفأح كلو انتم نوتات ةندش ليسن ةفدنإ ارق ربط

 كساملا ريث هذ بصقلاو ٠ ةيلمر 5 هيف تدجواع رو روذصلا نك ىرجس

 قد طاق ا ماو ادحاوا رقم غلبت هتروف نا ىلع لدي ضيفلا لممو كباشتلاو

 راحشالا ةريقك ةورذلا هرب دس ه ةيضه رسدلالا هيناح لعو يقرشلا بونئملا

 يالفود ةدإب كدع ذكر لا لازت الو فصنو رتموايك لع لينلا نم نوكت

 اند كلامو قيضتلاو نسفاسلاو نيالا ىتؤانكلا لا نبنلا داو ةزفاضم

 طخ كاتم نوكف اماسخ كلاعو ليلا دابق: يتلا لامقلا تمت ف

 ليملا يف ديدحم يداولا ىلا اهبّيَص ةرّودم نانق تاذ ىهو ابلبق امم اًدج

 ٠ ثمسلا يدوم ةبناح ةمقلا طسنم دسل هبشأ ”لبق نم اهارت كو

 كلتيف رهنلاو اذه . ناكام ةاوتسا رثكا ليم هلو طسدتي رهنلا ءازاب فرطاو

 ةلاب تسب ليسو بو يداعب وكت 57 ار وهزم فا رك ف :نأاوأو ”ىداه ةهملا

 مياسلاو نيتئاملا رتموليكلا دنع اهاشنف يجو لدانج اما . ارتم نورشعو

 ةاهز اهعافترا ةيرحح ةيضه رهنلا نم دحاو رتموايك ىلع كانهو نيمستلاو

 اهرّد دقو قاطنلا مستم اهضعب ةمج ىرق بئارخ ءاحنالا كلت ةماعيفو )١(
 عاقصالا كلت ىلع اول مدل شيواردلا



 11 محوا





 -مسو

 هيفو رثم يقام ىلا حسفتي رهنلاو ةيقرشلا ةيالعلا ىوتسم نع اًرتم نينامت

 راوج يفو٠ ةجيرب تارجش اهضعب يف دجوت ىتش راجم ىلا ةمسقت راغص ٌرازج
 يوم ع ةفورتلا اهل نما لغات يرنلا تاكا لع ةطغلا كرت
 نوكي ةلحلا كلت ءارو ام ىلاو . ديب دهع نم نولهالا اهرحها دقو ةعدقللا

 راوخا نيقشلا الك ىلعو ةريجش ةريخص ٌرزج هيفو اي رجح ًاماكر رولا عاق
 .راجشالا ةفتلم ةباغ كانه هنم نيرثموليك ىلعو ٠ رونلا ىلا عقت روغلا ةديمب

 ينم تظانلا نفي لعن ايروعماو "ف يت ةنافسسالا ف هءاغ للا فرغو
 هذه لع ةتماقتسا هيفام ببي رغ نمو ءاونلالا ةداح ريغ هيف اهنكل تاينحنملاو

 ةسغ ىدم هي يقرشلا هوقح ىلعو . هئامرادقمو ةتماخض عم ةروصلا

 يف يهو ةجودزمنهنم ةدحاو نانق تساهل باور نم ةاس هنع تا رتموليك"

 يداولانيراهتب ضرالا ةلخاقو+ "”هزيس 2 اهدادتما يف ةبهاذ نكاما

 يجوج لدانج دهشمو . تالاغلا نم ةحارب لاختي ام الخ ام فوشكم طيسإ

 نما سيرت ىذم يف اهمنو تع ”هردحتن غبي طقسم هيف بيجاعالا نم

 يف ليوط اهرجش ةريجش ضايغ اهتماع قاللاب رومعم رجلا ضعب و هارجع
 يف نايعلل ررظتف وكوك لابج دوت نماثلاو ةئامئالثلا رتموايكلا دنعو ءامسلا

 برو راجشالا ةريثكص ةحيسف ةيالع لينلا نيبو اهيبو ىدقالا برغملا

 رتموايكلا دنعو . ماك الاكوا لابجلا فورحك ءىئاون اهرهض يف تزشن

 عفترم يف ةعقاو ةميلظع ةدلب يهو '”ايناك ةدلب انكردا رشع يداملاو ةئامئالثلا

 يف روخ نم ايلها برشو يراك ردم هنع يهو لينلا يفرش ضرالا نم

 داع ابعيدالو لافدالااها عفت يو ادم ىهذت اهدنع ن..ضراالاو . اهتابانح

 ٠ طنسلا اهراجشا لفمموةطسابلا فونطلاوةب رجملا باعشلاب ةموشوم روسكو

 يندم ةنقو يجوكوك ةنقو يوف ةنق ثالث نانقلا هذه نا نكلف لاق . )١(

 دالبلا نم_ميسقل مسا ايناكو ءةدحاو ةيرق.ال ةمج ىرق حيحصلا يف يه (؟)



 ةدققخلا

 نادوسلا دهاشمب هبشا نوكتق ًايلك ؟ريغت ضرالا مئابط ريفتت ايناكي لامشلاو

 ريصتو ضرالا المت باشعالاو لاغدالاو كانه طنسلاف ةرظنم ىصقالا

 يرطدلاتابقلا قرف سن كل انهون# ةقرافك ةلزامك و اؤووتاماك ١ لابعلا
 دلع فرعي و ا ةيلكةبباشم هل ةرثك لع هيف نوكي

 ابقولسم 0 نوثدييو نهدلا مم ةقاروا نوقلسإ مو «م » احارلاب» يرأب يما

 قرشلانم "ىج يميل رم ايناك نم هب رقم ىلع 5١ مهموسج ل نولطي م 3

 نوكي ةماق فورج هلو ارتم نيمبراو ةسمخو نيمبرا نيب هعاق دنع ٌةتمس

 نشخو تانارحلا ردح نم رابص هليسم يفو فصنو نيرتم ردّقب اهمايق

 .راطمالا نابا يف رماغ ةنكلو ةنسلا نم ةريبك ةصح يف هوا ضني لمزلا

 ةفعاعو ارك قييم نوكت هتروق نا لع لد نذنفلا 0 نا لع

 ىهف ىناملا كيعت وه م لويسلا هذه نم سلو اطنس ةكوشحم هيدناح الك نم

 لينلا يقرنث ىلا ةمقاولا ةيالعلا يف ةمئاقلا تاباغلا تبانم هايم اهيلا ضيفي

 نيياحالا ضع يف ام م ا نأ اللا اهلاخا الو ليملا ةريثك ابن ا

 والا دنعو ٠ 0 ةليوط نوكتال اهضويف نكلو تاقفدلا ةربزغ

 يف قشب 75 نم رهنلاو «يجوج لدانج ةرخآ كانه رشع سماملاو ةثامثالثلا

 ءاهز ءأملا نع نكت ةريجعش ةبرجح ةلع فورح هن فحم حيسف وةسم ءالخ

 ةثالث ردقب وحطس نع عفتري ءأ ءالاب فاملا هفرطو . نييناحلا الكن م رتم ةثاعاك

 رشع سداسلاو ةئامئالثلا رتموليكلا دنع ريالا حانجلا ىلعوراتما ةعبراوا

 لع ةطقنلا هذه اكو . رتم ةثام هعاقترا 2000 امبيدا يف موق

 ةيردف كرب نم ةققوم هبات ةراخ نويبع كانه ردنا رم تشو شراك“
 دعب ةسمل قيطت ال كنا ىتح نايلغلا ةجرد ٌءرح ينادي ولا ديدش اهؤام
 ثلويعلاو هل قاذمال ًالذلتب ٍقأ فاص وهو هإ ام راج لا يبح ةفاسم هب رج

 فرعت ا لورشع 3 رادقمو دحاو رثم أهتعس ةانق يفأررج باسألا



 مل

 ةناعالثلا رتموليكلا دنعو ءاهتاع نوفشتسي مث و «راهلا روطاب» يرابلامما دنع

 يقرشلا ل اينلا يف مق ب يوك! رب هل 0 2 : كلانه رششع عسانلاو

 ف هانار هود. .ةقؤلت دروغو اثم قوة غلبت : ماعلا هيض قوخ وهو

 راصب الا نع ةيبرغلا لابحلا بيغ كانهو . اقاج و. م ةئنس سرام رهش.

 ةكوش اهكوش نمو نيلحاسلا الك ىلع رحشلا كلاش ةلغد ضرالا نوكتو

 رتموليكلا دنع ليثلاو . ةفاكن ادوسلا راطقا يف ةروهشم يهو جلجملا امل لاقي

 امهكمس نوك تانارثلا اعز حح نيتبار نيب 8 دنم ري نيرشعلاو نيتناملا

 يهو ىرخالا تحي امارس مقت ًارتم نيئالثو ةئام ىلا نيرشعو ةئام لنبي نم

 ةلاطتياهطئاوحراماو ةعدقلا يربك ة ملق تناك ة ب رغلا ةيبارلا لعو : اهنمضفخا

 موقتنيتيبارلا نيناه لالخ يفو . "ليلا نخالاا لالا ًالصاو رضبلا اهبلا

 لوك ابان لاش اون قربك ةيلازي داو نيالا ىف لاو "ودك (لذانج

 حطس نع وع ًرتم ياهلا نيمبسني اك تلاك روت , رحح تابقع

 يئرشلا بوصلا فو . بحعم تاسويف ةرحشم تابقعلا هذه م .ءالل

 كانهو دادتمالا يف ةلصاوتم نيعلا ىأرع يو ضرالا هجو ىثغت تاياف

 و ار ناي زرخ أل نبل ةعسو ليفلاب ةرماع ةطقنلا كلن ناىلا ”تارامأ

 هفورج قشنو لدانحلا نم ةلسلس هليسم يفو نيغعاش نيفرج نيب اجردنم ميم

 لحاسلاو . ةريبك ةراجح اهنم ريثك نوطب يف رارقلاةديعب راوخلا هيقش الكلع

 راثآ ءاحنالا كلت يفو يقرشلا لحاسلا يف اهنم قدا يمهو لاغدالا ريثكيبرغلا

 رتموليكلا دنعو ٠ قللعاب ها تناكاهنا ىلع لدت ةسراد ةديدع ىف

 فورملاو ىلبق اماقاشكلا رثكاربلا ةلخاد نوكت نير شملاو ماكاو ةمامثالثلا

 ةئامسخ ردقب حلملا رحبلا حطس نع مترت يريك ةيبار نا نكلف لاق )١(
 ' رثه رشع ةسخو

 دلب نم مسق وا ةعطاقمل مسا وديك ام (؟)



 - ممم

 كانهو تاهملا ميج ىلا هراطقا يف بهذت ةيلاعت» امو قطعا

 ىلا رتثدمبو ”اقياط ًايحاض رهلا ىرجم نوكيو وديكام لدانج مطقنت
 دلي كانه نيثالثلاو عساتلاو ةئامثالثلا رتموايكلا دنعو . طئاسبلا دوعن لاهشلا

 يف ةرشتنم سابكالا نم ةليلق فئاوط يراب دالب راسكح وهو يجومرا

 ميقتسم هارجعو رقم اتئام رهنلا ليسم ةعس كلانهو . ضرالا نم حيسف ءاضف
 لربع رالاو دحاولاو هن اعالعلا رتموايكلا دلعو . ةديدع 0 هل ةّديرطلا

 دعب و ارتم نورشع هشرف ةعسو يقرشلا هملاج نم ليثلا يف ورح رن يري.
 كر بص منا و افشان اننجا رمق تاس اا هز نوم

 .ةبارلا يف مش هذهو يجنمو يجنمرأ يت احم نيب قارفي وهو ا دان اهؤام

 'اهتاهج عيجج نم اهب فحي رتم نيثثالم" بيرق امل حطس نع ع اهكمسو ةيقرشلا
 نيالعاو ةنانؤلللا رتموليكلا دنعو . مايالا اهتمرهأ دقو نِتلا سارغا يها

 : ل هل لاقي رهن هفوح يف باسني 0 مظع روخ ىلا انك نيعب رالاو

 هروغو 5 نوئسو ةءيس اهردق ليم ةعس هلو قرشملا نم ا دالبلا قشن

 نيرشع ىلا ريصي ىتح قياضتي كلذ دعب هنكلو لينلاب هنرتقم دنع راتما ةثالث
 كابا امرا واق هما عدعا# لكراو لاق ةسسس نا نبا فور ف ابأ مان
 :يرطلا ديدش هواه تلا مدودعأ ريعو . كناري تدعو اهو نشنلا"

 ولت اهضمب تنالالش راطمالا نابإ هتلمج يف نوكي نا دب الو هفوج يف فرحي
 . ىنملا تابقملا اماو . امظع ًادودخأ تاباغلا ضرا يف هل تحب رولخاو ضب
 .بلاقلا يف هبهذم تمسو .ارتم نيس !هتيوهن عاقترا لري ريدحتلا ةرعوف
 مايا يف نوكي نا بت الو ةديمب هلوط ةفاسم نا رهاظلاو . قرثل بونج

 ةيرجح اهتبرت رأ راقت ةق مقوللا كلذ يف ضرالا ميداو اذه ٠ ادراغأ ريتال
 و ةريغص انانق : ةلمافلا راودلالا نيب اهحطس يف ةقانلا فورملا ل نوكتو

 ١ يرانا جيقو عرك نيبااق انام كلل ناتج(



 - موس

 بنجلا قد وا رجشلا راغصب ةكوشمحم ةباغ ضرالا كلت ةماعو . تينارملا

 هن قاشتكا رانا اين ال قع ضب اهفس ةكاشتما ةقئم لاغدألاو

 نوكي نرتقلا كلذ لفسا يفو . '"'رهنلا بناج نرمالا اهفاوجا يف
 . "يرابلا ممأ ةلها نوكت داك رزملا نم مجو لدانملا راغص نم رزن لينلل

 واوجوجال ره طقسم كانه نيعبرالاو سداسلاو ةئامالثلا رتمولمكلا دنعو,

 نيسملاو دحاولاو ةئامئالثلا رتموليكلا دنعو . ةيقرشلا هتقاح نم لينلا يف:

 نب رهن الكو ًاضيا يقرشلا بناجلا ىلع يي رهن هل لاقي رخآر هن هيف عقب كانها
 ةعسف واوجوجول رهمامأ .رطملا ةنمزا يف الا نيفشان نيفاج اهتنس نالظي

 ةسمخ ةتعسف يب رهن اماو . نارتم مروغ ديعبو ًارتم نوعبسو ةسخ هليسم'

 ابضراو ةرثك ىلع أمهيلك يف بصقلا تبائمو فصنو ناركم 0 20١

 اعنم دحاولا ةعس حوارتت نييداو يف نايضمي اههو . كربلا اهيف رثكت ةي رجح

 نيالا ف رجلا ريص» كسب نع لامشلا ىلاو اذه ٠ رتم ةئامب را ىلا ةئامثالث نب

 هئام حطس نع ةعافتراو راتمالا نم كم عضي مرسم يف "4 ايذاح لينال ًاقئاكم

 ىدمىلعو اهرهاظمب طئاسبلا دوعت كانه ةعقبلا كلتءار وام ىلاو .ًارتم نوعبس

 "”اباضم لا راغص نمآرطس برغلا تمس ىلعنيملا رصبت ةطقنلا كالت نم دعب

 انفلخ الو اهركذ قبس ىنلا لع ضرا ىلا انرصق عضولا انحراب مث

 . ةسمخو ةئاهتالث ىلع تربلا ةريحب نع يهو نيّدب لدانج ةيصان ىلع انب اذا اهنع

 الا مهلا هنم ةمطقلا كلت يف ربثلا بكري نا نكلنل تأت فيك كردن ال 00( ش

 رهنلا نمو ضيفلا نابا يف كلذ نوكي نا

 ناك امبرو ىّره ابيف مهو ةيلينلا رزجلا نودي ري يرابلا موق ناربظي (؟)

 نوكت نا برغتسملا نمو ٠ يدهلا تاردغ هب اوقتا ًةذالم مط تناك اهنا كلذ بيس

 بكرم وا قروزل رئا كانه سيلو قلخلاب ةرماع رجلا كلت

 اهادحا نوكت نيتتزعنم نيتككأو لك ثالث ما ضاظملا هذه بكرتت (ع) '

 , رملا نع ناثديعب امهاتلكو مره لكش يف ىرخالاو.بولّةم ساط لكش يف
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 .نم زاشنا هيفو قاطنال ةديدش هتيرج كانه رهنلاو . و د ناسخو

 راتما ةتسوا ةسه ردقب ولمن نييناحلا ىلع فورملاو هحطس يف ةكان روخصلا

 يف بتر دق نوك نا دعب لامثلا تمس يف فرحتي كانه وهو رهنلا نع
 مراسي لع ضرالا ةبرتو .زاشنالا كلن دوجو نع عشان ةعسلا يسف ىحنم

 نم ةزرافتم ةيرحح باور ةلساس ٌةنع دحاورةموليك ةفاسم ىلعو ةيرحح

 ةئامنامت ةفاسم يف دتنت ةمسلا ةميظع تاطسبنم نيهلا تاذ ىرت تنأو اهضعب
 هب رخص ةرب زج هع يف موش نيد دنعو . لاغدالا 00 ليم ىلاعتت يه مرتم

 فرطلا يفو لدانملاب نيتضيفتسم نانوكك نيتبعشب اهب رهنلا سعشني ةبرتلا

 يفافح ن نم و ضبن 17 ةعافترا نوكي يوه فرج يبونحلا

 نيئالث نوكب اهكمس مل مظعم ةربزطاو .عرقأ داص رجح نم مدر هن اكءالل

 تملا نك ام نو سدو رسما رولا ةيرعان يوم وس ضرار انج

 ارو ىاو ارامتنوعتل اهتسيودتو حولا ةيشلا 3 حاسني هئام نم ريثكلا

 ةرزتفلا كيب كل اذه كانو ارم لوفرا للا وضاق عر ه قنا ضنج وس فالك

 00 هضيف مايا يف هتروف مظعم انيصقتسا ١و. ةئس سرأام رهش يفو

 سمشلاو حابصإإلا يف ايسلالو بيهر سفنلا يف رثا لدانملا كلتدهاشأو .ًادحاو
 اهماهب لثت ءادوسلا روخصلا ىرتف ةيقرشلا تاردحنملا هجو اهتعشاب ةبراض

 تاراوف هيف نكل نك ار نكاس نايعلا يف وهو ءاملا تاحفص ىلع اهئايزا ةماعو

 1 قيضلايف هب تمفديتلا ةمفادلا ةوقلا مع ىلع ل زدت هفاوجانم ثامينالا ةعاد

 بناجلا ىلع لاسلا قيضملا اذه هزايتجا دعب رهنلاو . ةطقنلا كلت قوف جرحا

 فالجا نم ريثك اهتماع يفو رتم ةمئامىلا ةتمس ريصتف ارحبتسم حطبني نكالا

 ق اهتعس ملبن خا لوط الو ةضب رعف نيدب ةيطااوا ةحطس قشن رخصلا

 'اكوابش دلل لينلا يف اهرثماو لبجلا رب يف ةريخالا لاخلا ي هذه )١(

 موطرخلا يلامش



 ةئاناد

 رش نم لق ام اهيفو رحشلا ةرفاو ةجّرح يهو رتم ةئامالث ءاهز عضاوم
 عقرب لازت ال يهو ةمقبلا كلت يف اهدي دق أشاب نيما ناك رمثلا ول> نوميألا

 9 ةلق ىلع يدربلا دجوي ةيحانلا كلن يفو ٠ + ىلا ىحلا ابتن

 :ريزح ةياهت كانه ٍنيتسلاو ةل :ائالثلا رتموليكلا دنعو . "جملا نم ةلطاع

 قع ىرخأ 0 ار موه المش ةيقيلا هذه نع لفساو

 يبونملا فرطلا في ةيقاولا رزملا ردققي نوكير ام اهنم سبل 0 4
 قشي رهنلاب اذاو تارتموليك ةئالث ىدم يف ةطقنلا كلن” نع انملقا مت . لدانجلل

 نيتبسلاو ثلاثلاو ةلامثالثلا رتموايكلا دنعو .سئاحرلا ةعساو طئاسل هرج يف

 راهن رهنلا نيبو هيب ام ةيطو نجثالا فما ىلع عي يليكري نصح كلنه
 اهب فيطي شقلاو ةلاصلاب ةأيهم سابكا نم عومي الا وه امو د ةئافاث

 دنج ةتيماحو اعب رم ارتم نينامث ىلا نييبس موج ةحاسم نوكت طمئاح ”ججايس
 ةرذلا ةثارح ىلع كانه نوقزتري مو ةيركسملا ةمدلخا اولزتعا دق نوينادوس

 * صخ يف ةلزع ىلعميقم وهو دعاة تم ينطو ٍطباضف ةيماملا دئئاق اماو٠ نخدلاو

 ردقب ءأملا سادس نع اهعافتراو ) ةيبارلا تولع اذاو .""صوصخم هل سيكروا

 ةريدتسم قاسفي رهنلاو فار امالا ةيمارتم ةرظنم ع ءكرمب عقب ب (ارامنيعبس

 تاباغ لامشلاو برغلا يو« يفو يقرسشلا لامشل بلاط ةفاسملا ليوط ىَّسنم يف

 جيودتم :رم# هيف اهئأك قفالا دستف ءاقرزلا ةبقلب ابهدا حلي لاغداو
 اهقيسنت ماكآو تابضه هنم عضاوميف ةبابع قشي ةرضملا ةنكادلا قاروالا

 رع يبونج رهملا يف ةراضن ىلع ناشدعن يالا تاشاانم نافئصلا ناذه )١(

 لدانجلا كانت ةزواجم دعب انييب نا ىلح نيسماط نايفتخي مث ندب ىلا
 زيامنالا ناك يتلا ةنكتلاو نصملا بئارخ عقت اثر زم ةناينت لغو 0

 ًاّضيا كانه دهاشيو هيما اح الا ووو و ةلكالا نبش ةقوتو رو هنوني

 تارجش هنصتنم يف مب ر«لكش اهعومم نم نّوكتي لاكشالا ةرودم تار امعوب را اياب

 بيتك بكم ةعقبلا كلت رظنم نا ةلجلا يفو مورألا : ةقرتحم لخنلا نم
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 نيالا

 ةداص لابجلا قبطت يتلا لافدالا توكت بونملا يفو . فيطا بجعم

 ىرت قرشملا ءاضف يف فرطلا تاجا اذاو . راطقالا كلن يف راصبالا حراسم

 لينلا ىلا ًالوزن ةبضملا انرردحت يفو . رحشالا تيكرهن يداو كينيع ةاقلت

 ”روغو ًارتم نيرشعو ةتسو ةثام نوكت ةعس هل يقرشلا بناجلا ىلع روخ انررم

 هل سيل مويلا هنكلو رهنال ىرجع فلس اهف ناك ارو ًاعبرو نيرتم نوكي
 لييكري نصح ةلابق رهنلاو ٠ "''ةيب رغلا ةفاحلا ءازاب ةقيض هنم ةمطقيف الاثم ٠

 ناسف نيدب لدانملل يملامشلا فناجلا ىلا ناعش ناتريحش ناترب زج ةيف نوكي

 ةيورلا است هارخ رهنلا نوكي امهنع لفاست ا يو بعش ثالشثب هريدغ

 ريغ ةئيب ةتيرج فتدوككو رتم ةئامسخو ةثاعبرا نيب اهف هتعس رادقمو
 ©””هضاوملا ضعب يف ةسطاغ روخص الا هاريع يف ضرتعي ءيش نم امو ةنينك
 يقرشلا لامثلا تمس يف اذخآ غافدنالا ةدش يف عينم ةطقتلا كان" يف وهو

 ةحيسف طئاسا هياحاسالك ل عو راتما ةسخ ردقبهنع هفورح عافترا طسوتمو.

 برغلا بهم يفو . دانبالا 550 اهضعب نوكي ىتش رنج هيفو راطقالا
 ىف ةذعلا يناورلا نورك فرقا ةجلا قو نا لا اه ردم ضرالا ليغ
 سيركلا ىلا انيرعا او: دمئووتساك اه ينرك نام لع لارقلا فرغ

 دعب لضفلا يف ٌهفصب رهن وهو تيك رهن ىلع انك نيمبسلاو عبارلاو ةئامتالثلا
 نوكي نا هامرم كنشويو ةيقرشلا هتيحاننم لينلا ىلا يريو و
 ةنعاطعات قوردسلا نب ةليسم ارم نونو ةعبتلو ةاسوس رد ةئسو دوغ

 اهتعس ةرب زج ريغ ام يف تناك ريثلاو رولعا نيب ةجردنملا ضرالا نا (1)
 يقرشلا همّ ىلع لينال ًاقرج ميلا تحبصأ دقو ًارتم نورشعو ةسهخو ناتئام

 ةروصلا هذه ىلع لظتو ىرخأ نودعضاوم يف يصف ةبقاعتم سطاوغلا هذه (؟)

 ةطقنلا كالت يبونج ليس لينلا ربظ بوكر نوكيو وركدنك ةدلب ىلا ريصت نا ىلا

 راطخالل اعدم ناك ارو ًاعصتسم

 يلوهن ءاحنا يف ليثلا تادمم دحاوه (+)
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 .للع هلثم هلو راتما ةتس هتعس حطسم نعالا هريفضلو ارتميتنس نيتسو رتم زاهن
 بشملا كباشتمب صاغ نيحطسملا الكو ارتم نوثالثو ةينامث ةتمس رسنالا هريغص

 نا ةقورح ىلع ةرهاظلا ملاعملا نم قرلاو مدد رثم اهكمس ةاقرم اهدعبو

 .قبطا ابرو طقف دحاو رتم ردقب هليسم عاق نءامشرم نوكي ضيفلا بوسنم

 ىنمب ءالا حطسو اهاحطس ىوتساوا ضيفلا تنابإ يف نيحطسللا هاملا

 ذه "رنا ف ا هت ضر 10 نرك ةفاولا وانما يمت

 ءام ةرطق اهيف سيل لامرلا نشخ نم ةزاغم فافلا مايا يف رهنلا شرف نوكيو

 , كام هفوج يف نأ ىلع ىّدن الو ىّدس تاذب تسيل هو صلاخ 0 اهضراو

 البر ةرص هفاتحيا لارا روتلا اذه نم ىنسنلاو « امس قنا روف لع

 000000 0 رهللاو اذه : ةفورح مال اظاناو 0 طاسناو

 نم 0 ةتفاسمو ة ةقيقد نوسخو ثالثو جر 3 ثالث يلامثلا ض رعلا ثيدح

 اميرو يترغلا لامثلا تمس يف هئيرج ةماعو ا نيب راو ةسو ةئام
 ضي . 7

 ءاملب ارماغ الا راطمالا نمز يف ٌهلاخا الو ضاخن ال نيملا ضعب يف ناك

 لئالظ هيفو ايرجح.ةشرف تناك ب ونملا ةهج ىلا تلوح اذاو ٠ ريزغلا

 ةةنسلا ةماع هيف ثكمت يهو ليسلا اهكرت دق هنم رقن يف ةدكار ءالا ن

 ةضه نونا كانه تارتمولك ةعب را ردشب نبا هيقالت ةطقن نع نقساو

 فحيف لينلاىلا لاطتب يب رغلا ةيضحلا س و ادنغألا ة ةرمعتسم ةلعو فاجر

 دق لب ربا رمش. قبس اه يف تامولعملا هذه رطل ام دنع هنا للعاو (1) '

 نينسلا ن « ةدع يف طحق ضرالا باصأف ”ثْيَقلا عتتماو اهءام اهو ءاينلا تكيفا

 نع زخأ هذه انتحر لالخ ِ اهانود ىت أ ضيفلا ماعم ضال بلس اذهو ةيلاوتم

 ةيضاملا ةنسلا نم رخاوالا رهش الا يف سياقملا

 يبانع رهن جرخع نع ًاريثكر بلا اذه جرخغ دمي ال 9

 بترلاو رهنلا اذه ىلع نوُيرابلا هنوقلطي "مس ١ (فاكلا سكب ) تيك (0)

 ' وروموج رم هيلاعا يف "هل لاقي و هلءرلا رحب هنومسي



 نا

 ةفاع نع ةينطملاو اهلا ايهتنم اتم ردع ةنمل ىلا اهواع لاعب نييمش قاف
 دي ركص ةلتكأ اينقو. "طورت ايلكشو راتثلا رم تاك ةانع لعداتا
 ٠ ةتهوف ةنورذ ران ليج 0 تناك أبلعلو مدق 68 فار ءئىش هنشأ

 ةيراطف ةفده اهردحنم ىلعو ٠ "'ةيوجلا لماوملا ُةتمّصَق دق ةلتكلا فيحصو
 . اً تيبلاب فورعملا هباتك يف ركب ليومص رسلا اهركصذ لكشلا

 ةنيرغلا ةييحادلا قطرأو' ثم هل انو ةناينع قبب ةيش قايضر كلا لدللاو

 ةيجابلا ةلهلا عقت ادن ٌةبضحملا نع لامشلا ىلا كاتهو رهثلا دح نم دعاصتت

 قر ةقورا الو شيشقلاو ةفافللاب ةأمغم يعو ةبجعم ةلحلا لزانمو ءاهئصحو

 رحشلا ةمداع غاعرق كانه ضرالاو ةيضهلا حمفمسلا لص لزانملا شعب و

 أهنع بونملا ىلا عقاولا لهسلا يفو ٠ ©ةلاولزلا ةريثك فاجر ةدلب و لغدلاو

 أهنم ةب رقم لعو ٠ مهتمزهو شواردلا ىلع ةرملا وننكلا دودج تررظتسا

 ةري زج ةلصلا نع لفساو ةبرثلا اتيرجح ناري ةيقرشلا ةفضلا بناجي
 ىنملا هتفض ىلع رونلا ءامب ٌةضحت كانهو . لدلاو باغلاب ةوسكم اهضرا ةمخض

 نوكتق أيلك اريذت ضرالا هايس ريفثت فاجر يلامش ىلاو . ىرقو ةيراب سابكأ

 ةليلق فوج رهنلا يبناج الك ىلع ءاملا يفافح رفاضيرو . لج امو عقانم اهيف'
 ماجألا ريثكضرالا نم ضفخنم هيقش الك ىلع كلذ ءارو ام ىلاو . عاقترالا

 يمهىتلا ةباغلا ىلا اًدمص ليطتسي ةعسلا فلاختم وهو ليفلا تابنب ضيفتسم»

 يفو ارحبتسم .توكيف رهنلا حطبأي فاجر نع لوصول داود
 نم هريس فو ةج باعشلا أهم نتعب وهو راح نم ىمدحر ال م هليسم

 آرتم رشع ةمب راوقثا» نم ًاوحن غلي ةبضهلا هذه عانترا نا نكلف لاق (1)
 0 ازنينأ تربل ركب باتك عجار 6

 لالرْل ْز يرابلا مما ةغاب فاجر ىنمم نا نك لاق (*)

 صوصخنا هةدحو لع لبجلا رحب لاصخ ىلع لدت ةقالعأ هذه 2(
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 3 اا رحب ةياهن ىلا يأ ون ةحيطب ىلا ةطقتنلا كلت

 رتموليكلا دنعو . ةَق تم امش ٍةج راع يف اباسنم ( هطيغم ىصقا يف

 يهو قرشلا لحاسلا 0 ِي ربل لابج اتكردا نيمبسلاو سداسلاو ةئامئالثلا

 17 سس نوكلا جئاطبلاو مقانملا كانهو فصنو رتم وليك ىلع رهنلا نع

 اهب ةفبحلا عاقمصالا ىوتسم نع اهتماق نوكك ةمقلا ةريدتسم لابحلاو ًاعبرو-

 يف ةيقاولا باضملا رثاس لثم يه مْ ٠ تداز ارو 1 نيسخو ةثامردقب_

 رخبملا نم ةلئاه تافده ابيدأ قشيو رحشلا فئاع ةصاف ةقطنملا كلم

 - براقتي ةطقتلا كلت نم ىب رق ةفاسم ىلعو . رجشلا كلذ فاوجا يف يتينارملا'

 طئاسبلاو ٠ رثم ةئامتالث ىلع اهفنك دم نوكب ىتح لابخلا كلن نم ربنا

 . نييرابلا ( ششع ) سايكأ نم لصاوتم رطسب ءيبث هبشا كانه ةيقرشلا“
 اهنم انفرششا ةيميهرلا ةدلب كانه نيمبسلاو عساتلاو ةئامثالثلا رتموابكلا دنعوا

 فرم امهاندا ةيب رغلا دابا يف باضحلا نم نيئيابتم نيرطس ىلع انراصبأب

 نم ةقاط يهو تارتموليكةتسوا ةسحخ ىلع لينلا نع يهو ابكت ابضبب

 ةلغاو'يهو روجاكب اضبب فرميف رخآلا رطسلا اماو ةميظن ريغابئانق باضملا

 نع تارتموليك ةدع ةفاسم يف رهنلاو «ناتطورخ اهاتلكن اتنق الو برغلا يف

 هايانثنوكتف ىرخأ اهرجاهيو ةران ةيقرشلا تاعفترملا ينادي ًالامث ةيميهاراالا

 ىلاو .ةقسانتملا ةورخو ل جلا فيعاضن نب ةجردنم ةيججأ ةقسأ دلو[

 ةماع لالا يل : يتلا ةباغلا ن م ةكياصلا راوخالا ةاسرد# نّولا هذه

 ولع ًاعاط لبحلا نوكي نينامثلو سماكلاو ةنامتالثلا رتموليكلا دنعو . هتاهج

 كل لع كانه نمو هحطس يف ةقان تينارحلا رحح نم زاشنا ةعدأ نشل

 نانق عبرا ال راصق ماك ةلسلس قرشلا تءس يف تارتموايكح ةتس ىلع

 فتاح ةفاسم ىلع ةبانلا بلغ ولعت نانق عبرا امملاهنم رصقا ىرخأ ةلسلسو.

 ةلامئالثلا رتسوليكللا دنعو . تارتمولبككص ةئالم ىلا نيرتسوليك نيب نم:



 د

 . وهو قرشلا بهم نم ليثلا يف وريداكوا رهن طقسي كانه نيعسنلاو يناثلاو

 ةيسقت يمد اناو ةي تاع لاطزلا ربهك فاح نيةلكم هلو قرت ريتارسم
 . ام ىلاو .يبرغلا لامثلا ةبهدمو دحاو رتم هفورج كمسو ارتم تنوثالثو

 اهيف ءارحش ةباغب ةّوسكم ةعيفر ةيالع اهنه نّوكتيف ضرالا دمصتلا 0

 .يف ابقوف نمو رظنلا حاسفنا رد ةقرشم بهذ: هو ردقلا ليلج رحش

 .ةدع لق قيملا هرضتت ضرالل ملعم هارد 6 ناني لبخ ع دملا

 .ةعسوتسم م آو حئاطب لينلا يتيشاح الك ىلع نوكيو انهت تاعك"

 . يدربلا تابنن 9 ا 7 عقاد 7 يف هيوشي فتلملا بصقلا ديدع ةقيطم

 ةيالعلا عاشراو ةياغلا يف 2 رع حسام كانه وهو هليسم ف يت :رزلاو

 ةنامئالثلا رتموايكلا دنعو . راتما 7 ىلا ةعبس نيب فاتني مئاطبلا كلت نع

 لينلا بناج ىلع وركدن دنك ةلحم ةياالملا روظ يف كانه «تررمتلاو سماكاو

 كلت نأش اوحلصي لا 0 ءا ةنس كلم نم موقلل ديد 0 يقرشلا

 خا لع لا ةيماخلا تع دقلو ٠ تانسمملا نم ةريثك اهيف اوثدحأف ةلح لا

 لراس تديشو الاجل ىاكا تيبتاو ةياثالا لاحم قوتملا قرطلا ف

 ةلاص عراوشلاو تاقرطلاف نويركسعو نيبكلم ن نم زيلجتالا لاجرل ةقفاوم

 تداكوا اهتشحو كلذب تبهذف لاغدالا 'لنم ةعقبلا تفشكد فو ٠ ىببللا

 ِق ل 5 ةلملا لاثي دق هنا ل 1 يامل ناك يذلا اهتاوم بهذو

 نوسمحو مب راو تاجردعبرا يلاهثلا وركدنك ضرع ناىلا نادرج بهذ (1)
 .نوعب راو ثالثو ةجرد نوثالئو ىدحا يثرشلا اطوط ناو ةينأث نورشعو عسنو ةقيقد
 . 9 نوفلتمم هرما يف موقلاف ناش هيف دئار لكلف اهعامترا امأو ةيئاث نوعب راو تسو ةقيقد

 ةلحم اهنا وك يره ه : ينأي ام 101 ةنسل يريرقت يف تاق (؟)
 اهسايق يف رقبسن ريغ ىلع !هزانمو رع رفق اهلا ةيناّيعلا اهئامسس يف نكل ميلقالا ةحيحص
 ضرالا فشكت نا ءاحنالا ةزاتت يذلاو . وريكو ودال يتلح يف ةيجلبلا لزانملاب
 ٠ ىتتو تاضفشنملاو راوغالاو تامقنتملا فَّيتم راطقالا ةعساو ةرئاديف لاغدالا نم
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 ةلحلا كلن اهيلع ةئاقلا ةكالاب تمقوأ دق لينلا هايم نا كلذ مايالا لبقتسم
 "تاحنلاب هنم ىربك ةذإؤ تحما ىتح ةيلافطلا هفورج يف تحت كفنت ال يهف

 تلابنا ذا نيع دعب ارثا اهيلسرم نكآماو ةيواسفلا ةسيئكلا عقوم راصو.
 ىلع ةيسارلا لزانملا لاني نا فوللنا لك اذا فوكللاف ابي يف ةسماط ابعيج

 يف ةيواه راهتف هلاسرلاو ةسينكلا كلت لان ام فلا نرم ةطقتنلا كلن

 سايقملاو . ديعبب يبالا لزنم نع سيلف و ركدنك سايقم امأ . بيغتو رهتلا
 ةنس يفو» ًاوطحت و اف ةمدص دق 4 ١ ةنس يف ميقأ يذلا

 ةضوع م يرصمل ا رطقلا يف ةحاسملا فول ) نتبكلا ماقأ 320

 هداصرا شمت سايقم وهو ةينادوسلا دالبلا يف اهممع يتلا سيراقلا زرط نم

 ىلع هيفاجردنم هحطس ىلع انكم ةمرج نوكيو رهثلا فرج ليم بسحي
 ايلكس البت رهنلا ءانحس لومتت "*لو زن وركدنكت زواجي اذاو . هتمس

 نحصلا ردحتم جرح ٌلاس قف اماه ةيررحلا ديدش امش ةنم هارتتتكاش

 نع لامشلا ىلا حمم دهر ةرئاه فورج ِهيفتك ىلع هلو ليما ريثكا

 ىّري هلو اي فارطالا ةديمب حابس نطب قشي ًاليسم تالالشلا»

 ةفو رجو ةريثكد رج لالخ نم هئامب ىارتي ةيرملا رئاف ةعسلا حيسف»
 نم ناكامو . ةحرفنم ةميظع ةعس كانه رحتسما حاربلاو يداوللو ٠ ةئيطو.

 يدربلا تابن اهيف ءابصق ًاصايغ راص ةريجش تاباغ بونجلا تمس يف "لبق:
 وهو ( هن للف نطق ذات امون ةزاحبل بلاط هليسم ةماع يف وهو جبنملاو

 ةراظن ةبرشن يذلا قرزالا باتكلا رظنا ) . ىهتتا « ميقالا ءاوه يسانت لزانم

 (19.1 - ؟ ةرغ ةيرصملا دالبلاب صتخ امف ةيزيلجتالا ةيجراطلا

 ةنئس ويلوي رهش يف لبملا رحب ىلع هانبتك امم بابلا اذه يف ينأي ام اننطنقا (1)
 - ا ةرك « رصم » لصف يف ةيزيلكتالا ةيجراخلل قرزالا باتكلا يف دروو

 ٍتامولعم ىلا دنس قرزالا باتكلا يف درواملةلاع ربما ًةفص انه هارتام اما . ذة

 1 بيرق اهم اندهعو كلذ دعب انيلا تءعقو-
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 ةةشحولاو لورملال وحلا يف اهرئاظن ةطيسبلا هجو ىلع دجوي.ال ابر ضرا يف رع

 قراقرلا يف لا بعص رهنلا رهظ لو < وك دنك دنع نمو ةشخنوأ ا

 .ضسب لع رصين نيملالازت ال مث.رزجلاب ابطالتخاو هباعش كباشتل ففشلاو
 .حبقنم كانه ضرالا ةرظنمل امم ءيبشل كلذ بهذيف لابجلا نم نانق ةفاسملا
 راسيلا تاذو نيملا تاذ لينلا فير ىلع ىرتو ٠ ىأرملا ةظاظفو ءايميسلا

 ماجألاو تاباقلا ماعم هفارطا ىصقا يفو ًابيشع ابيصق ًاحيسف ضرالا نم ًأحارب

 ًارتمنيسجو نيام نيب ودالو ورك دنكن ب هنم ةفاسم يف لولا رحبة هس نوكتو
 هيلعو رز نم مج ديفو فصنو نيرتمو نيرتم نيب حوارتي روغلاو رتمةئامتالثو

 .ىرجم نييعت ضيفلا نامزا يف رذعتي ىتح ضويفو لباسم هيلحاس الك نم
 ىلع تببلا ةريحب نع يهو ليثلل يب رخلا بناها ىلعودال عقتو اذه . "زينل

 ثالئو ةقيقدو تاجرد سمح يلامثلا اهضرعو تا ةمواوكا ةعبسو ةئاعبرا

 ,عافترا ووو ما احالاو حاابسلاو عقانملا ايريس "كلان نوثالثو

 ةمقرلا هذهيفو فصنوراتماة سنو راتما ةسخ نب رهنلا ءام مطس نع فرحلا

 .ةشخركتسمةفخر ةيرتلا ورك دنك دنع همفادناك ةياغلا ىلا اديدشمايملا عافدنا 5

 وركدتكو ودل نيناكملا الكو +. "ءار مخ هيفرايتلا ف تري موب لك ق ةيلمر
 دق امهتدراطم يف رهنلا هايمو امهنكل نونسلا امهيلع تضم دق ناتكدق نانلحم
 ةمصاع اليوط اامز ودأل تناك دقو 4. نجاعلا ني رقلا يف :تتافسشتت
 0 ماظملل دمق اهفد أشاب نيما ماقا ابو ءارعلل يامال عاقصالا

 .نيب ام ةّقش اماو 0 ىلع ًابوكر اهانمطق انتحر نم ةقشلا هذه )١(
 مادقالا ىلع ًابشف وركدنكو يلومين

 تارتمولك ةثالث دعبت اهل ربنلا غرفتسم عالطتسال توخي ةطقنلا (؟)
 اهنع بونجلا ىلا ودال نع

 0 نيسقعو ةدعو ةئاعب رأ ردقب نوكت ودال نا نكلف لاق (*)
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 هجايس يا كلذ لمتشم فماكو رهاظ رثا كانه تاماكحتسالاو يباوطللو

 هآيم هب تشبع دق لمتشما كلذ رثكحا نا ريغ رثم ةثاعبس يلاَوَح هنايصو
 حضوتسي ناريبملا ىلع بعصتسملا نم ناكاذلو اهبف ًاصئاغ رابماف رهغلا

 . مدنج ءاويال قفارملا ءانتبإ يف ودال ويكيبلب د دهجا دقلو . ةيلصالا ”هدودح

 اباكشو ( بوطلا ) رجألا وهو ديءرقلا رم اهؤانب نكاسملا ةماعو

 5ريال خاوكا مويلا هيلع لوعملا ثيدحلا زرطلاو شيشقلاب ةاهنم طورخم.

 ناولو .نكسملا لفاسا يف هاوملا ابالختي ةرطنقم ةيبقا ىلع ةعوفرم لكشلا

 كلذ يف نادبالل ةمئالم ىتكسال ةملاص اهنكل رظنملا ةحيبق نكاسملا هذه

 رصابلاف ودال اماو . نكاسملارئاس مخضاف شيلا دئاق نكسم اما ٠ مهلقالا
 باشعالاو تينلاقيقرب ا نم داهماهب طبخت ًاشحو رف اهارياجب

 يالا ىدم ىلا رهنلا ةفض 1: م بهذت يهو ححابسو ماجا .ا اهنم عقاوم يف ىو

 اذه ىلع 0 يهو لاغدالا ضرالا يف موقت اهءارو ام ىلاو تارتمولك

 ةناك ءامسلا يفولعي لبج وهو هفاثاو ودال لبج رداونب قحلت نا ىلا وحنلا

 رشع ةسخ نيب نوكت ٍةفاسم ىلع هيلا رظانلا نم هاسرم ضرالل "مَلْعم
 نرعع الخ دف دلبلا نا هانكردا يذلاو ٠ ةلحلا راسب ىلا ًارتءوليك نب رشعو

 كلت هاجئو . ةيصق ةقيحس نكاما نم ةريماب مه ىؤي دنجلا حبصأف لمالا

 زوما رحشك تالا لقبلا اهنف ميدالا ةيوتسم ةريزج ىرت كانه ةلحملا

 دلل انف ننلو اهرو ارا روتلا طبع يدقا نع اعنا | نوكي عّورملاو

 جاعلا نم ءيش هيلا لمحو ةفيفط ةلياق عوز كدب هزاع وأ نيل

 داوسلا نا تنديتو رهنلا نع ديعب دعب ىلع كانه كتسالا رحش نا يل ربظيو

 مثو ىرخالا هتيشاح ىلع شارتفالا اوراتخا دق رهنلا ةيشاح دابع نم مظعالا

 يفو اذه . بدملا مثدإب ىرتعاف ١٠5١و ؟مهح يتنس يف املا مزوعا دق

 لا ىملا فال سوفنلاب مدت ال ةنياس ا ينككو ىلا رقت ليسا ناش
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 ةنامب الا زتمواكلا دلعو ٠ كاف ةمحاف اهناذ ودال يلامث وريك دلب يف ىثفتت

 قباضتي كانه يداولاو د برغلا ىلا بهذت ةبعش هنم بعشني رشاعلاو

 طئاسلا امأو رزحلا نم هل دعال ام هيفو تارتموليك ةتسوا ةسمخ ةتمسنوكتف
 ةكباشتملا هباعشن اهيف قشي رهنلاو ةبيشع ةحيسفف راسيلا تاذو نيملا تاذ

 زواجي امْلق كانه وهو امسال قؤاملا ريبللا نابتلا ىلعألا ةبوكور ذمتي ىتح
 يمهو شحولا باود هفاوجا يف وبريو راتما ةثالث هنم ةطقن ةبأ يف ةروغ

 نيثالثلاو عباسلاو ةثامعبرالا رتموايكلا دنعو .ءاذيإلا ىلا عزنت ةديدع ةريثك

 كانهو قرشلا تمس ىف ماجالا ىف اًرام قشيف يبرغلا ةفرج رهنلا قرافي
 .ليجارحب لغذادوسلا ةيماخل“'”ةرابصلا تلح ىصقا هو الجم ةلحم تميقأ

 لانو الو ةيدتسلا نمانعاكا ردع او لاكذالا يي ضرألا تفك دقو
 روك ملا رحبلا ىلع يتلا نادلبلا رئاسكملقالا ةبيطءاوملا ةحيصص الدو قلكالا
 لامع ىف مجئالاو لاغدالا اهتاياهن نم تلي زأ دقو ةعالملا مامت متالم اهمقومو
 رتموايكلا د نعو . لينلا هايم دصرأ سايتم ميقأ كانهو ةيدنملا "لاحم نع ديعب
 ضرالا تاعفترم نوكت يقرشلا لحاسلا ةمخاتم كي نيميرالاو ةئاعبرالا

 كانه ًالامث نيرتموليك وحن لعو . ةبطحم كانهو ءاملا ب ةفاح راجشالاو

 ةعقبلا كلت ىفو ٠ ةبحعم ةريحب لغدلا نطب ىف هنم نوكيو لينلاىلا يضفي روخ
 ةعس نوكل مقوملا كلذ نع لامثلا ىلاو ٠ رك .ازفلا ةوحو لع لدول
 تنلب اذاو .رثم ةئامئالث ىلا ارتم نيسو نيتئام نيب امف ةفلاختم رهن

 تقتشا ىتلا ةبرغلا ةبعشلا تيأر نيمبرالاو سداسلاو ةئامعبرالا رتموليكلا

 ريفضلا فئاكت يرصملا نادوسلاو ادنغوأ ةرمعتسم نيب دودخلا ةقش 00(

 فوج نم ضيفي ريدغ وا روخ كانهو نب رشعلاو ةثارعب رالا رتموليكلا دنع ينل يقرشلا

 لينلا ىلا يمريو لغدلا
7 

 ( برمملا ) ةسارحلل طبارملا دنجلا (؟)
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 فب مقل قدام رسانلاو ةناعبرالا تراكلا يعول لسا قدك
 ىف ةريق وا ةحبط, كلاته نوكت نيسرالاو عساتلاو ةئايمب رالا رتموليكلا دنعو

 ودال لبج نوكب هحيطبلا كلت نم دحاولا فرطلا ىفو ةيرغلا لغادلا

 ًالامث نيرتموايكب كلذ دسب اهفو . ""”رظنملا ةبيهم ةفاط وا ةلابع كانهو
 رهنلاو لاغدالا اعفنتكت ًاضيا يبرغلا باجلا ىلع فيبر خأ نيتحيطب ىرت

 الوزن تذخا اذا مث . ةيرغلا يداولا ةّرَط مزالب هنم ةمطقلا هذه ةءاع يف

 ةيكيجلب ةلحم يهو نيسلاو ثلاثلاو ةثايعب رالا رتموليكلا دنع و ريك ةدلب ىلا جر

 تاجرد سح يلامثلا ضرعلاو ليثال يبرغلا بناجلا يف عفت ودال ةقش يف
 ةنسح ةهزئ أمترظنم ةقيقد ةرشع ثالثو تاجرد سمح وا ةقيقد ةرشع اتنثاو

 2 7 اهعجضم ءابيلا رظانلا ذإب ام ةرحش لك نم اههف تاباغ اهب ريدتست

 يف كانه ءاملارايتو هئام مطس نع ًاعافتراراتما ةتسوا ةسجخردقب وهو رهنلا

 فورجو ودال دنع رايتلا ةلمف نم دشأ ةتلعقو فارجلا مرج تي هريس ةماع

 .رهتلا بيف رايبنالا ةهدتسم كلذب نوكتف ةتي رج اهب ثبعت يدوم ةئاقلار هلا

 .جايسي نوصم دونجلا ركسعمو ةميظن ةبترم قيسنتلا ةنسف ةلحلا صاصخ امأ

 رظانلل ًايهت ال لانب شيجلا داق لزنمو بو ركمفادم ةحالسو باشخا نم
 .ةمسلا حيسف فرشم قاور هلو شيشقلاب ىشغم ةفقس ٠ ىنكسلل ةتمئالم الا

 اهيف ةرامعالو تابتلا فئاوطو''”سلبابلا رسش دجوي ةلحلا ةلابق ةريزملا يفو

 + نومك رك ندم يراخ سماهر اهو ادع ةثايجرا اهلاجر ةينأكلا ود كلل 3 ىونم

 وخنكلا ةمطاقم يف ةبركسعلا ىوقلا جونزو اذه . ةحتفصم براوق ةدعو

 ظاغ عم ةماقلا ريصق يجنرلاف .ةقلخلا يف ليثلا يداو ممأ نع نوفلتخي ةرملا

 ( برعملا ) لوهسلا يأ نامبقلاو لاما نيب ام ةلاج ةّئاطلا ٠ )١(

 ظابابلاب ةفورعم ةيرصملا رايدلا يف اضيا ومنت ةيعرقلا ةليصفلا نم ةرجش (؟)

 ( برعملا ) يدبزلا شاخشملاب فرعي ةرمثو يدلبلا
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 نوعرتفم مهنم ريثكو لبق . ًامثو ةكوشحم مهترشب نوكت مهضعب و نامجلا يف
 ىلع لينلا ةرظنم نوك وريك يلامث ىلاو . رشبلا ةلاك أ ةيباثذلا ممالا نم
 نو ينعاد اننا قايفومك وعر ,ةةرهألا اننا لاثجا نم ردق
 قيم اهاشني راحشالا بلافو فورجلا ةماعو . رظنملا مين اههف وهو ن 0 برا

 ةعبرا ىلا ةثالث ناصح و ةتمداق فرح كانهو ةينيطق ةحامد

 يف فرحي وهف ةدشلا يف ةباغ رايتلا لمق نكلو رهنلا ىلا ىلدتي وهو راتما
 ةءاهتال ام هيف فرملا اذه حطسو ٠ ًالي ًابسح اهسحيف ةفخر ةشه ضرا

 وهو لحنلا لك آب فورعملا راورّولا اهثدحا يتلا بوقثلاو مورللا نمل

 انسح جببلا رظنملا كلذ ديزي ا ةمسحو وللا م يدرو ةحانج رئاط

 . ةيقرشلا ةباغلا راحشا ن ار ندأ ةفاك يب رغلا سناجلا راجشاو . ءاببو

 عبرو دم لا رثم نم هعاشرا غلبيف رهنلا ءام ةفاح دنع يبرثلا فرملا اماو

 0 آولع راتما ةسمخ ىلا ةعبرا نم نوكي ىتح عقتري نا ثبليال هنكلو

 ةيبارثلا ةاثلا نيتلا روي: قيقبلاو .نيداتسلاو ةئاعبرالا نشمولبكلا تيفو هال
 بوذجلا ىلاو ادمب روثلا دادزي و ريك نع لامثلا ىلاو .ةخبسلا يف اقاش ريسيف
 يف ةتعس نوكك حاسفنالا فلاختتم وهو راتما ةمالثوا نيرثم زواجي املق اهنع
 نيمستو نينا نيب ةفلتخم عضاوم ىورتم ةئامئالث ىلا نيتئام نم ما

 ماني نيعبسلاو عساتلاو هارب الا شواكلا للا انيوتنا الو + ظفق ارثغ

 رهنلا فو «نيناهلاو سداسلاو ةثامب رالا رتموايكلا دنع نايقتلت نيتبعشل بعشني

 رصبت نييلا داك ال ىتح هيبناج ىلع تايابصلاو لويسلا رثكتو رّزملا ددعتت
 رهنلا ىقادتي نيعستلاو يناثلاو ةثامبرالا رتموليكلا دنعو .ًادرفم ًاليسم هل
 قو ٠ محابسلا يي يئايف يف مايهلاو مقانملا يف ريسلا هأيعا دقو يقرشلا فار نم

 طئاسبلا تناكامرو يداولا عاسنا ةلج رصبلاب انت مقانملا كلت ىف انريسم

 اهنكك نييناجلا ىلع ارتميتنس نيتس ردقب ءاملا حطس نع ةمفترم اهنطاوب ىف
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 ةفساو املا وقت ةكز موو ادع اهعاقرا وكي و واق د

 ضيفلا لدتعم ىفو .٠ ةيلاوتم متلطبو كرث,و ناردغ ُهلف اهنم ”نمطا اماماو

 ترمت دق +٠١0 ةنس ضيف نكلو يداولا نم تاعفترملا حطس ءاملا قحاب. ال

 ىلا رشع ينثا نيب ةتعس فلتخم كانه يداولاو . ضرالا كلت ةماع وام

 ةرتموليكر شع ةعب را ا

 ةئبان ةميخف ةرحش كانه نيعستلاو كلاثلاو ةئامب رالا رتموليكلا دنعو

 رئاه فرج افش ىلع ةمئاق هو مظعالا بلا سم نوكت قرشلا بناجلا ىلع

 ىاوعرا فرحلا اهب وبكي نا بم الفراتما ةثالفث ءاملا نع ةعافترا غلبي

 ٠ ميظع ردق ىلع ةطقنلا كان يف ل كانا نا لجال ةسماط يّسنف لجاعلا ب رقلا

 هنع اهعاقترا مظعم وك و اد فال ءاملا بناج نم ادعص بهذت ةباغلاو تلق

 نوكي ًارتموليكر شع ةثالث وأ رشع ينئاب كلذ دعب مث ءراتما ةعبسوا ةتس

 ىرت داكن الف ءاصحا اهب طيحيال ثيححب ةبقاعتم ايائثو فيفالن' يف رهنلا ريشم.»

 ”ارتمنيناهت ةقشلا كلت يف هتعس طسوتم نوكيو .ةقيرطلا ةميقتسم هنم ةعطق:

 طئاسبلا اذكو لمرلا نم بيثكف فرجلا اماو . ًاقصنو راتما ثالث وروغ دعب و

 عضو ينو كلارا ىرت هلم صارم قود لح نم ةطشلن مئاطسلاو

 مهم نم 7 اهتاوالع يفو ةخسار ماكآ اهيتلك ىلعو رثك اوانيتقرفب

 تاعفترملا اما "”ةرذلا عرازم اهتابانج يف يرابلا ممالو ٠ ةيرايلا صاصخلا

 رمق لطبفلا ءاج اذاف ٠ ةدايز الب رتم يتئام ىلا ةثام نم اهتعس طسوتف

 كرب اهيف نوككضرالا نم راوغانوتملا كلت يقرش ىلاو سمفنتف هايملا اهقبطت

 ةديدم حيطسلا ةيوتسم ضرالاو ٠ ٠ لويسو را ابدا يف باسنيو ناردغو

 رتموليكلا دنعو . راشما ةرشع ىلا ةعسن نف يداولا ةعس اماو سلا

 اهقوقس ليسلا غلب ىتح 1108 ضيف فيس هيلا هئرغ صاصخلا هذه )١(
 ربلا ةلخاد ىلا نيحّزان اهرجيه ىلا اهولغا رطضاق-
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 .اهضرع نوكي ةبيشع ةريزج اهني, نيبعش يف رهنلاريصي سداسلاو ةئامسجلا
 قتلت بريثالثلاو ثلاثلاو تاما دنعو .رتم فلاو ةئامامك نيب

 "ةطقحلا هذه تروا اذاو. ”ةيقرشل 00 نوكتو رجه دعب ناتبعشلا

 هريس يف هلو يقرشلا فرملا رفا وأ ١ تيأر .عتارطوراك لعاوت اك

 ةلججلاب هنكل 1 مقانمو حابس هاياثث فيعاضت ن م عضاوم يف هلو ناثمو جيرامت

 00 :- ةءاقراف توسا اماوج اكمل 11 ١ مام تاق اا رورعت
 دا وع كاسر دو يي وك هي عقاوم يفو فصنو نيدتمو

 .اًذاو٠قرزالا لينلا ةرظنع هبشا | ءامالا كلت يف ربلا ةرظنمو ة اولا ديدش

 تاقلعتملا تاقلستملاو فرحا يف تسترفتو رهنلاب ضحت يهو ةباغلا ىلا ترظن

 هترودو هناروفو ءاملا ناشبج يف تلمأتو رجشلا راغص تنييتو تابنلا نم
 رئاس نع ًايلك افالتخا فاتخي شاهدا امباو شهدم رظنم كلذ نم كلف
 .هذه يف ضرالاو . لبجلا رهث :رم ةعطقلا كلت يف دهاشت يتلا رظانمل
 .نيفوقلا نيب قرفلاو اكئدلا مما اهيف نوكيو يرابلا مما نع ةيلاخ عاقصالا

 ين لعاتسا ( لكتلاب اهثومسيو ) يرابلا نكاسف رهاظ سمشلا لثم

 ربمابس رهش يف ةيب رغلا ةبعشلا ةفاسم مولا ىوط كالذ 0 01(

 مامج يفو ةرازغلا قي ًاًقراخ ةئسلا كالث يف ضيفلا ناكو ةيراخب كار و١ عن
 تاكوأ ًارتم نيسجحو ةئامو ةئام نيباهتعس فاتخي رادقملا ةميظع ةبعشلانأ لقوات
 ًاعصنو نيرتم هيف روغلا ناكفيب ونجلا اهفرط الخ ام راتما ةسخ اهنماع يف رثنيح اهروغ
 ليسملا نوكتل نيتبعشلا حلصأ يهو ةيقرشلا ةبعشلا رم نم ةماقتسا رثكأ اهرمبو طقق
 يب رغلا فارجلا فحالت يهو٠'هارجج ريبدتب ةصتخلا لامعالا ةرشابم دنع رهنلل درفلا
 دق ممو بابلأ مما اهولها ىتش ىرق ضرالا يفو راجسشالا ةفام ةباغ كانه وهو ىلعالا
 اهل ”نمرتخي سن روكا رواب نم تاونهب نيلحتي مواسن ةقافلا مهب تازثو رثلا مهيط
 .يتلا ةبعشلا العلو . مهسوؤر نوقاحي مهاجرو هب اهتطمسي ًااكم لغسلا ؟نيهاتش يف
 ١م ةنس هتلحر يف ركيب ابعبتتا
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 اهناذ كتدلا مما نكاسم فالخب ءانبلا ةسيسخ يو ةوالطلاو مادنملا نم

 كانه نيتسلاو دحاولاو ةئامسخلا رتموليكلا دنعو . ىنكسلل ةملاص هلدتمم

 ةهرب تناكو « مدلاب » دالبلا كلتيسانأ دنع ةفورعملا يهو شيواردلا ةملقا

 اهمقومو ةيقرشلا ةفضلا ىلع ةُماق هللا فاض ينارع ريمالا دب, يف نمإلا نم

 حببصا دق مويلا فرجلاو  اهياج نم اهب فيحيرهلا ام أل عاقدلل ملام
 ةملقلاو . حيسف ىدم يف نع تفشك دق لاغدالا نال درمأ علصا متلمحي

 نوكي ليطتسم عيرم لكش هعوج نم فلأتي ”ردم نم روس اهبريدتسي

 رتم ةلاعب را هتعسو رتم ةثاعبس هلوط فتوكيو هنم ًاعلض لينلا ىرج

 ا و مب قدنخ هءاروو فصنو رتم ةعافترا فرحلاو

 ردقب كلذ دعبو عالطتسالل جاربا ةعبرالا هناكحرا ىلعو دحاو رثم

 نع نوكي عفترملا يلاع وهو يقرشلا فارجلا هلا فحإل اتم وليكر شع دحا

 قالطالا ىلع ضيفلا هايم ةبكرتالو فصنو نيرتمو نيرتم ناب رهنلا حطس

 ليخم راغص ةيحانلا تايصوصخ نمو .رجشلا رابكن م ليلقو لاغدا ةباغلاو
 هذه نم ةلامسحخ نم ةدحاو تسيل هنا ىلع ضرالا هجو يشي هناف ىلدلا

 يف رهنلا ليسمو . ةفتللا سورغلا قد ف ةرحش ىلا ريصن' تاتبانلا

 هلو انتم .نيمسن ىلا نينامك نم هتمس نوكت ةيرملا ميخف عاقصالا كلت
 نوكالو عقانملا حطبذتو ماجألا رحبتسنيب رغلا بوصلا يفوةديدش ةيرج

 رتموليكلا دنعو . ًارتموايكر شع ةتس رم لقا كانه يداولا ةوجف ةعس

 يلامثلا ضرعلا ثيح يقرشلا بنالا ىلعروب ةدلب كاثه نيعبسلاو ةئامسجلا
 ىرق نم” "ميم يهو ةينأث نوعب راو تسو ةقيقد ةرشع اتثئاو تاجرد تس '

 لمر ةطلاخي يذلا كلملا نيطلا واسبايلا نيطلا عظف وا دبلتملا بارتلاوه )١(

 ( برعملا ) ةرّدم ةتدحاو.

 (برعملا ) ضيا دنثحلاو دّشملا وهو عومجلا ميمعلا 069



5506 

 لصتت داكن ىتح مقانملاو ماجألا ءارو ام ىلا لامثلا تمس ىلع دنمت ٌدككدلا

 ملا نم براقتب لالا فرجلا نكلو رهتلا نع ةلزعينفةباغلا اماو . فارزلا رحب

 .دجوي و. ي ' يربك ة حيطب امهيف نوكت نيرتموايك لوطيفالا هب فحي دقل ىتح
 .نيضرالا ملاعمأبب فرعت داتوا هناك اهارتف ءاحتالا كلتيف ةلق ىلع ىلدلا لي

 .يف مادنه تاذ ةكلدلا ىرق رئاس لثم اهنكحل ةريبكب تسياف ةدابلا اما

 فنريطلاب ةيلطم اهناطيحو لكشلا ةريدتسم اهسابكا قفارما ةفيظن راملا

 اهولها اهنم لخدي راغص باوبا انو عيشولاب ةأمغم يو ةطرخن» مرو

 مههوجو ىلعو راغو لوفج ىلا نوعجري ال مهتةلخ يف مو نوجرخيو ًافحو
 لا ينثاوملاو "” ةمئاسلا نم ةج لاوما مهلو شيملا ءانهو ءاخرلا ءايس

 ةحيحصلا مقانم او حابس ١! ناريغ دودسلا يا تاكاسملا دالب عقت روب يلام

 اي نوكت كانه خابسلا لاصخو ٠ ٠ يمش ةباغ يلامش ىف لا نوكت ال

 ”يدرإلا ىرت عقصلا كلذ نع لامثلا ينف ىرخالا خابسلا لاصخ نم رم

 هب راع ههه ألا قاما نكي مل ناشيمبال بصقلا نم أب رضو بنملاو
 حابسلا ضراو باشعا تبانم 'هناف يبونجلا عقصلا فال ةنسلا نم

 نع اناصفتا مث ٠ يلامثلا عقصلا يف خابسلا ضرا نع ًاريثكةنئمطم كانه

 ةئيطو فورحدلاب اذاو لامثلا تمس يف انطبهو روب قرش ةمقاولا تاعفترملا
 1 نيثالث وا نيرشعو ةسمح ءاملا ىوتسم نع ولعت ال محيطسالا ةيطيسل

 تاعفترملا يفاحت نيمبسلاو سداسلاو ةئامسإلا رتموأيكلا دنعو .٠ ردن اهفالا

 كانه اندهاش دقلو ””تارتم انوي الز ,دقب هنع نوكتف رهنلا فرج ةبق قرشا

 يك تس ١ ةيشنغ نوكت 29 نا ندرج لاق )١(
 ( برعملا ) كهل انانك فقسلا تابشخ ىلع قتلي لخنلا فعس عيشولا (؟)
 (بترعملا ) باودلا نم ةيعار لك ةعاسلا (*)
 يتلا ةبعشلا سأر الا يقرشاا فرطلا ىلع خابسلا هذه أديم لاخأ ال (4)
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 ةباد نمآمج هفاوجا يف رهغلاو كمسلا نوداطصي ةطقتلا كلت يمانا نمار يثك
 فارطالا ةعساو ةحيطب كانهنيعبسلاو عساتلاو ةامسخلا رتموايكلادنعو . ءاملا

 اردتم ةدس قايم ارب كفطي نوتلاوتارتمواك هكا وات نورك

 يدربلا فئاوط حابسلا يفو ةداح جيرامعتب هرمث يف

 لقادة ويف ةنوومس يرق ةفيظ هلت دع عبارلاوةئامتسلا رتموليكلادنعو

 قوشع ارنغ اباوع تناراكولك ةيفيوا ةياهردت ةفاجو لا ايتتع

 عسوتسم ىصقأو نيرتموليكو راتمالا تاثم نيب ةتمس كوك عقب خبس

 تاعامج ةهجو ىشخي و قراقر لحّض اهءامنكل تارتموليكهثالثن وكب ةحيطبلا

 اذه . الصوم خبار رهنلا نيبو اهنيب ةخيطبلاو راخص رزج هيف اهناك يدربلا
 .نيناملاو عياسلاو ةئاهتسلا رتموليكلا دنع ةسينكلا ةلحبو ةلعقتلا كلن نيب ٌربلاو

 ناكامو ةبركم ءادرم كانه ضرالاف ركذلا بجوتسام ةفصلا نم هيف سيل

 حطس نع ةءافترا نوكي الق لفستم حطسنم ةفرخ فرج اذ رهتلا فافض نم

 تاءامج بشنو ءافرطلا رثكت حاطبلا كلن" ضرع يفو ٠ ًارتميتنس نيسمخ ءلملا

 رشع ىنثا وحن ىلع هتيشاحيف تيت نيملا تاذ قفالا ترَّصبت اذاو .يدربلا

 ملاعمنيعت تايسار داوطا هناك راجشالا نم ًارطس ارتموليكر شع ةسمخ ىلا

 اهني وكت ةيهامو فارزلا رحب مقانم مسر يف ارلانيبتسيو ماجألاو حابسلا موو

 راتمالا نم تئاثم غلبت تافاسم اهنيب طقن ىرم اهيف ههايم' ضيفي رهتلاف

 " ةيدومع اهشاوح رّدثلا ةقيمع براهمو قوش بكست ضويفلا هذهو

 ءانثا ءألا نما يبلا لونان طا كلو هش يدنا اهنويدي نك نورا

 ةعسلا يف فلاختلا ةطرفف قوثبلا هذه داعبا اماو . رادقملا ريك آلا ضيفلا

 ءارتم رفع ةتساوضعب ةعس تغلب ارو راتما ةسخخىلا ةثالثنبب نمنوكتا ىهذ

 ةثام لوط ةفاسمو ) ةسينكلاو روب نيب رهلا نم ردنا امف انيصحا دقلو

 ىلع اهنم نومسو ةعبس مهي ًاقثب نيرشعو ةعسنو ةثام ( ًارتموليكر شع ةعبسو
 فد
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 انثرشب هادم دف مج ىرخأ قوش نوكت نا كمن الو يقرشلا ىناجلا:

 اًءرقم نمزلا نم ةليوط ةهرب يف تناكم ةسينكلا ةلحم اما . اهؤاصحا انتافف

 ضرعلا نم ةقيقد نيعبراو تسو تاجرد تس يف عقل ةيواسفلا ةلاسرللا

 ف 00 نامل ىلع ًاميجج اهقفارم رايدو تاذلاب ةسينكلا مقوم ناكو . يلامثلا

 يبرغلا بناجلا ىلع اهل ناكو ٠ صخاش مسر الا مويلا اهنم قبب لو تسردف

 لاقتربلاو نوميللا رجش ضمبو مجحلا ةريبك ةيمورج راما هنم عقترت ناتسإ
 بارخع يرد محو اهميلقا نال ةلاسرلا امترجه دق يهو . مويلا ىلا اهف لازت ال

 ربكا كانهو . اكندلا ممأ نم ليلقلارزتلا الا لها ةلحلا يف سيلو ةيفاملاب

 ٠ تاكاسملا يف ةحساكلا نفسلا اهب دورت باطحالاو باشخالل عدوتسم

 وخلال هلا ومحو وي لاو قوقل ع نعتو ايتكش اح :رادجتتالا ”ةقتلطب ةياثلاوا

 تررم اذاو. رتموايكة ئام ىلع هنع وهو ليثلا نع برغلاىلا لور رمت فورحب
 تناف (ةيناث نوسمخو عبراو جرد تس كانه يللامثلاض رعلاو ) اكيكوبا ةدلبب

 كلن يف ةيبرغلا ةباغلا دوعت كانه نيثالثلاو عبارلاو ةئاعبسلا رتموليكلا يف

 ةباثلا نكل ءاملا فرح سامت لاغدالاو فاج فاو رهلا نموندتف ةطقتلا

 نع ةسماط ضزرالا فيعاضت ىفف ةدلبلا اما . رتم ةنامسمخو فلا وحن ىلع ةنم
 قيل ردو طور ارا يلع نما فلج انا لاقل هاو ىرفلا كان
 عيمج يفهشرتفم يدربلا نم عئاقب تاذ ةهيسةباقلا لآ سو ىشرألا قركك

 ايانح ًانختم وا ديعب ىتدم يف ىرجلا ميوق ةرات كانه رهنلا ىرتو ءاتالا

 تامقنتسملاو عئاقبلا هريسيف تاغ انو كتنلؤل ىف [هنات اروطو كلطتدلا ةقيقط

 يف هتيرج طسوتم نئاوتسي تابن عيلخب ىشغم هئام مطس توكيو
 طسوتمو راتما ةسههروغ لدعمو ةعاسلا يف فصنو نارتموليك ( ضيفا نامزا

 ةطقنلا كلت ةماعيف ةرظنملاو . 1 نيتس ىلا نيس رم هيقش ني. هتعس

 ىلع نوكيو ديعب يدم ىلا ةبب رذلا ةباغلا رجابم كانه رهتأاو ةبركم لازنال
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 .لقاباهحفنم ةمس نوككال ةحيطب يه ءابصق ءاملا نم ةحيسف ةحفص هتيشاح
 رتموليكلاو نيمب رالاو يناثلاو ةاعبسلا رتمواركلا دعو وك ينوب

 .نايمرت ناتبعش يقرشلا هبناج ىلع لينلا نم لمي نيمبرالا 1 عبا ارلاو ةماعمسلا

 رهنلا ريدتسي ةديدع تارتموايكب ةطقتنلا كلنت دعب امو ٠ '”فارزلا رحب ىلا

 نيب ام اهتس ءابصق ةجأ لا اهنع هلصفي امو يمش ةحيطبل يقرششلا يناملاب

 زواجت اهتعسو راتما ةيناك ىلا ةتس نف ةحيطبلا لوط اماورتم ةئائس اهتفش

 رتموليكلادنع ةريحبلا عطقتتو . فصنو رثم اهروغ دعب طسوتمو نيرتموليك

 بيرق لحض ةؤام خد يف رهئلاب لصتت يو ليتسلاو سداسلاو هث اميسلا

 ( باتكلا اذه نم سداسلا قحلملا علاط.) هدورترج ليز مسا ناجرج اهيلع قلطا

 باب نم الا كلذ سيلو تاعفترملاب لبثلا لحاس ضرا نعانع انربعام ًاريثك (1)

 نم سببا لحاسلا ضرا نال ةعقبلاب هليخلا ماعلا درا هو هنيب ةلباقملاو ةنراقملا

 هايم بوسنم نع عفترت بلاغلا يف ةتدعاتق فئرجلاامأو . فجأو حئابسلا كلت ضرا

 صخشت ضافختالا دعب اهنكل ةئئمطم اهضرا حئاطبلاو طئاسلاو رثم عبر ردقب فيصلا

 .لذتعملاضيفلا يف هايملا هرمغت ضرالا هذه لجو . ةباغلاب قحلت ىتح جيردتلاب ةدعاص

 * بشع ريغ وهو ثابئان ةمركش ضرالا ةبرت اما رماغلا ضيفلا يف ءاملا ةسمطي اهئماعو

 ,خابسلا فالخب ةطاقسو بشعلا مِْر اهحطس ىله نوكي ال ةطقنلا هذه يف خاسلاو

 الا هلاذي ال هيلا رظانلا نأ هنم ةطقنلا كلت يف لينلا صاوخ نمو ٠ يمت ياخ ةعقاولا

 مقالا يف "_قشيف اهنع جرعي اهنم هينادت دنع ةنكل ضرالا يئلاوعل هب رج يف ًالاط

 .هذه تايط نم ةيط لك يف نوكي نا بلغيو ةببجع رزاثمو فيفالت اهيف هلو ماجآلاو

 «هعم هاذ علا فار فحين الو. .ةعنتم ةكرب وا ميظع ريدغ فيالتلا

 اهنم ركذلاب ؟صخاو ًالكش ةرئاد نوكي نا كشوب ةقلطا بي رغ اياثثلا هذه ا

 :ةيقاونارف امي نطرالا ةنزب نوكتو + قويا ةئاقاو نانا كوكل ركع هنحاذ

 طق ارتم نيس ىرخالا

 نابصي ناي رجم الا أمه نإ نيتبعشلا نيتاه نا كلذ دعب دادورلا فكرت عل

 هايملا تحاسلا اب رو لبجلا رحب ىلا نايمريو هدوزترج لينب فورعملا ياوا ره نم

 - 7 75[ سداسلا قحلملا رظنا ) نيئرحلا نيذه ىلا لينلا نم ”لَقُملا صيفلا يف
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 كانه يلامثلا ضرعلاو يبمش ةباغ ةلحم نوكت ةحيطبلا كانت يب رغن ىلاو روغلا
 نبرتموايك ىلع رهنلا نع نوكُت ةيناث ةرشع اتثثاو قئاقه تسو تاجرد عبس

 ٍِظ ةناق بتاكملاو صاصخلا ضعب هيفو نايعلا يف ةّشحو ةب ركم ةعقب دابلاو

 ًارتميتلس نيتس ردقب ءاما نع عفتر يب رغلا ربلاو ةبيثك ةيشاملاو ةحيطبلا ةيشاح
 ىلع مويلا تحبضا دققف ةلحا اما ٠ ةباغلا نم قاد الك ًاعافترا دمازتي ةنكلو.

 يب رغ ىلاو لينلا ىلع لازغلا رحب مهلقأب ديربلا زكرم يف ةيمهالا نم بناج
 تارتموايك ةعبس ةفاسم يف يمشدعب امىلاو قفالا مدا سام يدربلا مقانم رهنلا

 نم فارإلا رحب لمحب كانه نيعبسلاو ةئالثلاو ةئاعبسلا رتموايكلا دنع يأ:

 فرحتي مث نمو ىذا ةديعب ةقش يف نك لينلل ىري ةاذاحم ىلع لا

 هب طيحب ةحرخمو 01 ءاهز همسقتم دنع ةنعس نوكتو ًاقرشم

 ةطقنلا كا نم ةبرقم ىلعو ٠ لوطلا قماسلا يدربلا تابن نم تارحبتسم
 بقع نامزلا لبتقم يف هنم نوكيدق ًاطرفم ةاوتلا لبملا رحب يوتلي آو
 ةيلايلا كاسملا ةدام ريثت هنم ةطقنلا كالت اهزايتجا يف رخاوبلا ناذ "دسلا لاثم

 نيس نيب حواشي اهاعسوتف كانه رهنلا ةعس اما . ءاملا هجو لع اهاذق وفطيف

 ةثاعبسلارتموايكلا نيبام ةقش تدوا اذاو راتما ةسمخ هروغ دعب 01

 يف قيررطلا ةفاسف نيناهلاو نماثلاو ةئامعبسلا رتموليكلاو نيعبسلاو يناثلاو
 ةنس رياربف يف ةيرحبلا لاجر نم يروُرد ماقماقلا اهلازأ دق ةعبرا تاكاسم.

 ٠ رشع مساتو رشع نماثو رشع عبأسو رشع ةتس تاكاسمب ةفورعمتناكو ١

 هع يفو هيدناج نم هيلا ىتارتي اهؤام ةديدع باعش هنم ةطقنلا كلن ةمأع يفو

 ربلاو باعش ىلا هارجم قكرفت يدربلاو جينملاب ةوسكم رزلا نم ريثك يش
 زوجت الف ةياغلل قياضتف رهنلا اما . ةمجأتسم ةزافم هتماع عاقصالا كلت يف
 راتما ةعيس ىلا "هتس نم هلام قمحو 1 نيثالث ىلا نيرشعو ةسخخ ٌةتعس

 (برعملا ) روجسيملا ىرجملل انه ريمتساو دورطملا يا دي رطلادي رشلا سوماقلا يف 6
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 . هروغ دعب يفّآلا لينلا نم لينلاب ةبشأف هركذ مدقتملا ديرشلا ىرهملا امأو
 ءادثناو ةعسلا براق نم هيف ام ىلع لينلا ربن هبسحي, هيلا رظانلا داكب الو.

 ىلع كرلظن عقتي دقل كناف راصبالا أهيف راحت ةبارغلا يف ةياغ ةحيرامتو ىرهملا

 اعكردتال امهتدرا اذا تنأو كنم ةب رقم لعاعبسحتف ةنيفس لقد وا ةرحش

 برغلا تمس يف هف ةماعلا رهنلا ةهجسو اما ٠ تارتموليك ةةدع ريست نا الا:

 ءاملا ةقيقر ىتش مئاطب يفارامو رمثلا ىلا ديرمشلا ىرجملا نيهدمر»""” اديقق

 انلزتف دإبلا اندصق مث 0 عبارلاو ةناقاملا رتموايكلا دنع لينلا ىلا يضفي ىتح

 سشع يناثلاو ةئا_.هاملا رتموليكلا يف هدعب نمو عباسلاو ةثاعلا رتموايكلا يف

 أعرف اهلعلو للا رحب يف ناغرفيو برغلا نم نابصي نيلودج ىلع انب اذاو

 ىو. ''" عقصلا كلذ نم ّقيحان يف هيلا يبرب هنا نظي يذلا ياب وأ يعاج ربت
 يىرتال ىتح ءاحالا عيبج يف ةشرتفم ماجالاو مقانملا حطيت ةطقنلا كلت يلامث

 'قوكت كان ىيييرالاو عبارلاو ةثافاملا رتموليكلا دنع الا ًامبر سيلل

 نيعبسوا نيتس كمس يف يهو لغدلا ريصقب ةّرسكم ضرالا تاعقرم

 عضاوم يف هسمالتف يقرشلابناملا نم ليثلاب ف يطتو ءاملا حطس نع رتميتنس

 وهو عارشلا هب قلع يذلا ليوطلا اهبشخ وهو بكرملا مهس لقكللا (9)
 ( برعملا ) يراسلا“

 ( برعملا ) ةميقتسملا ةهجولا دصقلا (؟)

 دي رشلا ىرجلا ناك رشع عساتلاو يشع سداسلا نيكاسملا فكل بق ()

 كيب رجيملا هذا دقو بونجلا بهم يف ةرخملا نئسلا هككست يذلا درتملا ىرجلاوه

 ةعانمو كالسملا ةب وعص هيف افداص دقو وركدنك ىلا احلاحرت ةجحم يرورد ماقماقلاو-

 لوزنلا ىلا اًرطضا دقو طشلا ىلا اهيبكرم فارحنالا ىلا رمالا امهب ىكدأ ىتح ذفنملا:

 ًاعيرأ ربلاب

 هدنعو كلذ فالخ نظي وهو 19٠ ماعيف لبجلا رحب ميري رتسملا دصق (4)

 تاذلاب ياب رهن وه نيعسنلاو ثلاثلاو ةثاهاملا رقموليكلا دنع لينلا ىلا يمارلا ليسملا نا.
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 .يف سيلو ٠ نينالاو 'يناثلاو ةئاماملا رتموايكلا ىلا يضفي ىتح عضاوم نود
 ..نيتسلاو يناثلاو ةئامنالارتموايكلا دنع كلذ فرجا يف دحاو مطقتم الا ةقشلا
 .لوقي قرشلا تمس يف سهذت راغص ةئالثوا ناليسم لينلا نم لمح كانهو

 ”ترصبا دلو ٠ ةيلامثلا فارزلا رحب تاّادمم ىصقا اهنا عاقصالا كلت يسانأ

 .فحت يهو ةعقبلا كلت يف كاف ةريضن بلدلا ليخت نم ةرجش ٠.٠١ ماع يف
 يف نيملا اهقمرت ضرالا موذتو ملاعملا داتوا نم دنو اهنأك ءاملا ةفضب

 .يه تناك يتلا فارجلاب ثبع ءاملا نم رايتب تمّسط دق مويلاو ديدم ىّدم
 قرشا تايقرلا تراه كانه اعلا مقانملا مطقتن مث "0
 دجوي كانهو ٠ تارتموايك ثالث فاسم هل ةيذاحم ةعم بهذتو رهنلا نم
 .روخ تبأر نيمستلاو ثلاثلاو ةئامئاهلا رتمويكلا تينا اذاو . .ةلقىلع نوبي فلا

 .حرسم يفو , "ةيئابضنالا ديد هؤام.يرتلا هيناع نم لاجلا لاردغ
 قطب رخ يف ناتدراؤلا حوتافو روفاف المل ربونلأ ىرق نم ناتيرق كل نييت رظنلا
 .نوكتدَقل ىتح ًاًضرعتسم لبملا رحب حطبني ةطقتلا كلت لفاسا يفو ٠ تريب
 راتما ةتس ىلا ةسمخ نم مروع دعو نان يتادكس مارغولا هجرفنم ةعس

 .ةلصاوتم عقانملا لاظتو . ةعاسلا يف ًاقصنو نبرتموايك هتيرج طسوتمو

 رتموليكلا دنعو . يدربلا نم قش ةلفقنم جئاطب نييناجلا الك ىلع موقتو
 نع يو برغلا بهم ف تاعفترملا كل ىءارثت نيعسنلاو عبارلاو ةثاعالا

 كاصاق امبر ليخنلا نم رطس يقرشلا سناملا ىلعو .فصنو رتموليك ىلع رهنلا

 .فاورلا رحب ىلا ًاليلد نوكي نا دمبي الو ارتموليكر شع يا وأ رشع دحا ردقب
 ةرتم نيمسأ نيعسنلاو سداسلاو ةثامئاملا رتموليكلا دنع رهنلا ةمس نوكتو

 .يف فاوّطلا » ُةناونع كتب ةلاحرا ٍباتك يف ةرجشلا هذه ةْنّص تدرو 3
 ,شدكلا دالب .موخت نع ريوتلا دالب ةلنصاف ًاناعمت ةرجشلا تناكل اق « ايقي رفا ميمص

 ياي ره وه روكعا اذه نا يي رج رتسملا نظي (؟)



 ا

 ايلا كاذلا ةنف ئدتبتوت كلذ ءارو ام.ىلاو ًافصنو راتما ةعبس روغلاو-

 ديمعلا ىرجملا ةرداغم ىلا لينلا يف ةرخاما يكارملا نابر رطضب ام كانه

 '"”نيعيست ةيواز ىلع رغلا فرجا نع فطعني وهو ديرشلا ىرهملا ذاختاو

 ةعطقلا كلن نم ةفاسم يفو . فصنو رتم ىلا ريصيف اووف روغلا برق كائهو.

 هريس يف هيطتقي ىتح بامشلاو ةكبأشتملا يراجلا نم يقالي ام نابرلا يقالبب
 ٠ اهذنتي يبلا كلاسملا ربدت يف ىربكلا ةريلخاو ةمانلا ةطيملاو يلكلا رّدملا

 لك اهتليس يف لقتتتو براهتت يههذ لاح ىلع تدثتال باعشلا هذهو لوقا:

 اكرم رقم ىرخأ ةئن يف نوكي دق اهقمعا ةنس يف اهنم نوكي اف ماع

 قشن اهتماع ةفلتخم ةديدع . باعشب قرتفي ثارتموايك ةيئامث يف رهللاو

 رتموايكلا ىلا ةطقتلا هذه 53 قمو . يدربلا عقنم في ًةلياتمآةج رعتم

 فتوكيءاملا ةلحض ةروطمملا ناردغلا ةقطنم يف تناف سماخاو ةئامسنلا

 ىرجي اهقرتخو ”قرتسيف لقي اهفافْضيف وه مث فصنو رتم ءاهز اهروغ ىصقا
 اهتذيابتم ةحاسفلا ةفلاختم يهو لامثلا بهم يف هذي ةيرج اة بو نيب

 ريصت ىرخا مقاوم يفو ةدودعم كراتما عضاوم يف اهعس نوكت دقل ىح

 يدربلا تان ع نم شاوح انج العارلو :تاوراك ةيغ ىلا ةميرا نم

 اهناك ابهجو ىلع ةيفاط سابحالاو تاكاسملا نم ىصحي ال ام اهقابطا لو:
 داحنالاو تاعفترملا نا ىلع ةلالد نيتيحانلا الكللعةعقتبلا ضراعم نمو . رمل

 ليسلا وهو ىلصالا 7 نوكيو ةطقنلا كلت نع دمبلا ةطرفع تسبلا

 هلا ا كلت يملنأ لوقيو رازجلا كلت يقرش ىلا لبملا رحب ديمسلا

 ةعبس بي رآلا دارط ةفاسمو رت بالا كاسملاب فورعملا كاما 6

 ةرتمولك نيئالثو-

 .ليذأ قبح لاس ا قس لير ف ىرجل اذه ذخأم يف 0 ©

 1 ةبوعص زيغبب
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 .لدتعم رجشلا نم رطس برغلا بهم يف دجويو ' ”ةسلايلا ضرالاب لصتي

 كانه خابسلا نا هنم ىر_ تارتموليك ةثالث ىدم يف قاسنا اهر مرجلا
 ريطلا أبفلات ال اهنا ناردتلا كلت بيجاعا _درمو . ةحاسفلا ةدودحم

 رتموايكلا دنعو تلق . اهيف عقث الف ( ءاملا سرف ) رحبلا باود اهنجهتستو
 يراجلا نم ًاطيلخ ربنلا نوكيو ناردغلا بيغت كانه نيرشملاو ةئامسنلا

 م 0

 .كلسملا ٍلوه نم ةقشم نابرلا بيصن كانهو يبونملا اهفرط يف تيار اك

 ىلع اهكباشت نوكيف ض.-. اهضمب كباشتت باعشلاف يراها كلت ايانثث يف
 ىلا ةسام ةجاطلا نوككا كانهو ٠ رولا نم ًاهبتو '' هلضم لكشلا اذه
 ةئاعستلا رتموليكلا دنعو ٠ نيفسلا ريبدتو ةحالملا يف ةربللا ريثك رهام نابر
 كانهو . ءاحتالا عيمج نم لسرتسق اهناك باعشلا هذه ىرت نيثالثلاو عبامسلاو

 اهتعس رادقمو نب رتموليك اهطوط ةهفاسم غابت خ انت ةريغص ىرخا ةحيلطب ىلا انيضفا

 .نيثالثلاو عساتلاو ةئامعمتلا رتمواكلا دنع يلامثلا اهفرط يفو رتم ةنامسخ

 ندمو٠ . كينيعب هارت ث يحب "' ”ناعمكنم هنا نوكيف رشع س ماما كاسملا يعتني

 بيررالو وهف ةتملطا 55 لشلا هليسم لش دم عالطتسا بعصتسملا

 ةئسو ةسه ناب فلتخي هروغ اثدحو ء ءاملا يف سامحلا اًهذأ الو» ٠ حيحصلا هليسم

 ةداع كوش هُثادمو نبرتم ىلا ًافصنو ارثم غلي ةحيطبلا سفنيف وه ان راتما

 كالذ فالخ ىلع لدن ةريخالا مايالا يف ةكردتسملا تامولعملا )١(

 ( بترمملا ) راحيو اهيف هاني اهريغوا ضرا (؟)
 ةلازالاعا ترشوبو 1508 ةنس تءاح املو 1501 ةنس ف كلذ تدتك 6

 و واكو ترارقاو : ركاب عع جالا ةياورلا هذه ةحص ٍلئنيح ترهل كاسملا
 رشع سالتا كاسملا يف أدبف +19٠١ ةنس يف زويتم روجامملا لاعالا هذه يف عرش
 او+4و 19089 يتسع ءاتش يفو ٠ زاحنلا لبق كللذ نع برضأ راطمالا ةنيغاب ا ةنكل

 ةلتك لازت ال كلذلو هب "0 لي دش ضرمل ٌةمامتا هل يت مم ليعلا ةالاوم يرورد لواح
 موطرغعاو وركدنك نيب ليخار يف ةحالملا قيرط يف ةرثع ةماق كاسملا



500+ 

 ةثادحم ءاملا هجو ىلع ةيفاط تدكترا تريثأ اذاف ديعب هنم قمع ىلا كاسملا

 مو نيلهالا ن نم نوحالملا ينربخا . ةنتنم حير اهنم ثعبلت تاعاقفو تاخافت

 رخاوب نم ةرخآب نا كاسملا نناداع ناك موب ىرجملا اذه اوفنعت دق نمث

 ةطقنلا كلت في ًاميج تقرغ دق جاع تالماح اهعم براوقو شيواردلا
 قلل عر ناد نارك قيرابلا ةناسو ةحتبلا كوع اذار تاهت
 نكس ديف نوم ةنس ظسوتن لوكو جيرعتلا ةداح تاينحنم يف حيبسي

 رتموليكلا ىلا تجرخ اذاو . راتما ةعبسو ةسمخ نيب حئوارتب ةروغو ًارتم

 هناا كود قف عشك ناوويونلا ل خوف تلون نيف رالاو دخاولاو ةثايدقلا

 ةيناث نيثالثو تسو قئاقد عبراو تاجرد يتامن يلامثلا لوطلا نم هل دب

 , راسم يف ةبهاذ حسفنتو يبرغلا فرألا تاعفترملا ساه ةطقتلا كلن' ينو

 ادحاو ًارتم ءاملا نع عفتر كانه فرجلاو . قفالا ةقرز مزالت ىتح ءاضفلا

 طيسلا اذهو : ةيقار دعاس ةديسد نيف رهلا نع ةفاسم لع ضرالا ناكل

 كئاشو بلدلا ليختو نويزقلا تابب ضيفتسم وهو هبل مجأتسيال
 ءازاب هنئس ىلع رو اهركذ مدقتملا ةحيطبلا دنع نم هؤاشنمو . لغللا

 ةداجلا هذه ىلع رمتسيو عقانمو حابس هحيرافت فيعاضن يف نوكيو رهلا
 نم ليش رونلا لح "نال قو نيتسلاو عباسلاو ةثاعسنلا رتموليكلا ىتح

 ”مسا ةفورعما تاطراملا يف امل جردني مل يبرغلا هبنج نم ةريك ةبعش ريل

 نم ةعباسلا ةلمرألا م نم وهو حجبج ينثأب ازوبلا أهيلا راشا نم لواو مسرالو

 ادقلا ف تاكل لا ةدزاقسا كاراو هناا تانك نوداودلا نيازع

 فصنو 7 لريتسو ةنس يف عفت ةعس ةبعشللو 190 وامك نإ جردنلا

 يو راثما ةرشع اهردق نييلاحلا الك لع ةخبس ةيشاح املو هعرتفم دنع

 رثف ضيفلا هتنم دنع اهروغ ىصقا وهو اهكح رد اماو باشعالاب ةصاف

 ( برعملا ) هيلاوح ام ناكملا ةكاظ ()
 م6000
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 قرافت اهنا جيج لاق "'” ةيناثلا يف ةرتميتنس نوتس اهني رج طسوتمو دحاو
 رتم ةلامسح ةفاسم يف ةطقنلا كلت ءاروام ىلاو ٠ ةعاق ةيواز يف لبجلا رحب

 ةمبرا وحن يف اهارم عب دقلو ٠ يبرذلا لامثلا ةسهم يف ةفرحتم ىهذت
 قر هيلا نوكم نأ هنيذلو كاذلا ديف نت هتكذو يتق اتراك نيو

 موقللمستا ول اذبح ايو٠لازغلا رحب يف باصلا لور رهن هايمو ليلا رحب هأيم

 تارتنولاك اندم هيو ادع . "'" لويس حشا وير ا هازك تنادعلا

 ىلاريصت ىتح اهتعس دادزتو ريونلا ىرق نم ٍهنفصمب ةيوطم اهفورج نوكت
 ًايلاخت ةتعس فاتت ًالاهث لجل رحبف ريوثلا ةلح نم تذخا اذاو . رتم ىتئام

 ةئام نوكت 36 يلو رم نيس ز واخ ال ةنم قف عقاوم يفف ًايلك

 طسوتمو 1 نينا ىلا نيعبسو ةسمخ نيب مسد ارتم نيسمخو

 ةسمخ نيب فاتخي روغلاو ضيفلا مايا يف ةعاسلا يف نبرتموليكف ين نوط
 كلألا نقسراكلا قييبو: ٠ اتاك نانا ةعش نوكر نك انآ يفور اما ةمتنت ىلا

 كاسملا نم ةتسلا تاكاسملا عقت ” نيعيسلاو ثلاثلاو فلالاو نب رشعلاو نماثلاو

 ١.٠ ١ةنس يف كب رجيم الخ يتلا تاكاسملا يو رشع عبارلا ىلا مساتلا

 فشكتا هتلازا يفو ىلوالا تاكاسملا ةمطقتم ةياهن رشع ميارلا كاسملا دنعو

 موطركلا ترإإ ماركا هيف ةحالملا تر قئاوعلاو ضراوعلا نع رهنلا
 69: ةاملا ةلتكلا وه دهج ةنم موقلا باصا يذلا كاسملاو . وركدنكو

 فيفش اهؤام ًاناردغ رهنلا نم ةمطقلا كلن ةماع يف فلا لوقا

 دحاو هب اذاف 9 ,٠إ ةنس نواه رهتش يف اهغرعسمرادقم انجرختسا دق )١(

 ةيناثلا يف ًارتميئتس نوعبسو ةكيداو انكم اراد نورشعو

 ضعب ءاولعا ةقرتخع هب قحلتق ليملا رحبل ةبمشلا بلطت نأ رديعيي سيلو (؟)
 ةيلامثلا ءاحنالا يف ةعقاولا ناردغلا

 تاكااسملا ىلع مالكلا يف نايب رثك أب عقوملا اذه ةفص ىلع ينأتس ع(
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 امةحاسفلا ريبك اهضعب نوكي ".عاطقا ريغ ىلع ًاعابت هب فحم قيقر
 ىربكلا ةلملاو خابسلاو "'”بلاحطلا تبانم مو ةطراخلا نم كلذ نيتي

 .نا رهنلا ىلع بانيو ردانلا يفالا ًارتمز واجبال اهروغ دعب و ٠ تاكاسملا مايقل

 .يف ناردغلا كلن نوكتو ٠ يدربلا نم ةيشاح امهنيب و ةنيب نيريدغ نيب قشي
 نم ماكو بط ولعب ليربا رهش يف راطمالا تءاج اذاف . احيسف ًارمت ءاتشلا
 اههايمو ةديدع تاحتف نم رهنلا ىلا قرطتسي اهنم ريثك تابنلا ميلخ

 ءىثف .فقراقرلا كلت يف ريخبتلا اماو . هضيغ يف رسحتتو هضيف يف دمت
  تباثق اهروغ كرا لبملا رحبل ةهدق ”باعيش اهناىلا موق بهذو اذه . لئاه
 كلت رمغت ميدقلا يف تناك يتلا ىربكلا ةريحبلا لضاف انهنا نورخا لاقو

 ىيدولا ديعب رهنلا ليسم نال حيحص يدنع اذه مهبهذمو لوقا ءضرالا

 رئاص رهنلا نا لوقا مث ٠ ةلج ملاعم تباغ دق نأ لققعي داكيب ال ىتح ةيرجلا

 نيعب رالاو ةئاعستلاو ةئامستلا رتموليكلا ناب امف عش ٌهنم ةمطق.يف لاوزإلا ىلا

 مكرم ةءاق يا ةروخو دكصار كانه هاملاف رشع سماللا كلسملا يهو

 ءاريسع ًابمصتسم اهملو رباسملاب هزاصقتسا ناكنأ دحىلا كاسملا كفن
 .نمزلا رم ىلع رهنلا راصل ةطقنلا كلن نع هتادام مسكت مول هنا لوقعملا نمو

 ءاملا كمر مئاطب

 لكشلا يف بلقتلا ىلا عزنت كفنت ال اهركذ مدقتملا ناردفلاو تلق

 لات ملام اهيفاهتافص تدرو يتلا طئارفلا ىلع لبووعتلا ٌسصي. ال ىتح ةقلطلاو

 تقتراو رام رهنلا ىلا ترحفت اهرو ٠ ضيف لك ديسب حيحصتو حيف
 .نيسْخلاو نماثلاو فلالا رتموليكلا يلامث ( تاّيملا ) ناردغلاو «تسمطن اف رام

 ءاملا مطس نع فرلا عافترا اماو . ةطقنلا كلن" قوف اهنم رغصأ يهو ةريثك"

 ( املا يأ ) اًيملاب دالبلا كلت مأ دنع ناردتلا هذه فرعت )١(

 (برعملا) ةخلبس عمج خابسلا هلثمو نج الاءأملا واعي تابن وهو بلحط مج (؟)
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 قياده "يونس ناكاتر ةيش لا رعت ستلايت

 كانه نيعبسلاو , عساتلاو كفاالارتموابكلاو نيسحلاو عساتلاو فلالا رتم وايكلا

 كيب رجلا ابمّلخ ة ةعبرا تاكا اسم نمأثلاو مياسلاو سداسا لاو سماخلا تاكاسملا

 00 الك لع مقانملاو خابسلا كانهو ك٠ - و٠ ناو

 حراسم يف رصبلا دنع نيعستلاو ثلاثلاو فلالا رتموليكلا دنعو .ءامسلا قفأ

 ءازاأ ادتمم لبحلا رحبو فارزلا رحب نيب مئاقلا قرافلا ىلع عقيف يقرشلا ناجلا

 عقت 0 كلذ ةفاسموون ةحيطب دنع ضيبالارحبلاب هيقالت ةطقن ىتحرحبلا اذه

 ةديعب حابسو مقانم امهنيب ام جْرَد يف حطبفت تارتموايك ةثالثو رتموليكني
 سام ةيمارتف يب رغلا ىناجلا عقانم اماو قاسلا ليوطيدربلا تابن اهيف قامحالا

 لتك مب را كانه نيمستلاو ثلاثلاو فلالا رتموليكلا يلامش ىلاو . ”يرملاقفالا

 نم يب رغلا بنالا يف رمتون ةحيطب و .كيب رجيم تسب اهعزتنا تاكاسملا نم
 عسأو عقار هلا نيبواهنيب و نيمبرالاو سداسلاو ةئاملاو فلالا رتموايكلا دنع
 فلالا رة اكلا وم ىلا اهردت بس قاضتت يذرلا تنانسةيق راطقألا
 بصق اهيف نيبنجلا ةبراقتم ةيشاح كانه نوكبف نيسْللاو سداسلاو ةئاملاو

 ضرعلاو ةيقرشلا ةريحبلا ةودع يف ضيبالا رحبلاب لبملا رحب دحبو . يدبلا
 نم هب رج ةفاسم نوكتو . ةقيقد نورشعو عسنو تاجرد عسن كانه يللامثلا
 ةعب رس ليف ملاصتال يبق زوح 50 وك نيرشعو ةثالثو 0 ديلا ةريح

 رحبلا ىرحم ىلع ةمئاق ةيوازب لامثلا تمس يف كأنه هدصق نوكيو ةيرألا

 هليسم ةماعيف لبملا رحب رظنم اما.اب رغم ًاقّرشم ةيللا ىرحم نوكيو ضيبالا
 يف آلا فورملا مداع كانه وهف ةنع فكنت سفتلا داكت كاسملا ةقطنم يف

 فارللا عافترا ناك .1٠ ةنس ليربيف اماو ١ 16١ ةئس بوسنم اذه ل
 ُُكف هيف ءاملا مرجو 0 نيعب راو ةدمح ىلا نيثالثو ةسقح نيب نم ا

 معاق نيط يف ءاملا في ري كلذ ببس ناك امبراف ١* ١ ةلس يف ناك ام مرج
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 ةيتيشاح اتلك ىلعو٠ ؟ىتاونلاو زاشنالا نع نايلاخ هافافحو ُهنم ةدودعم نكاما

 أبن نا ا يف ابميدا لاختي ةمج تارتموليك ىدم فِي بهذت ءابصق عقنأ

 رولا ءام بوسفم نع اهحطسا عافترا نوكي ةبلحطم ريغ ةفوشكم ناردغ

 اهيلع اعط رتم غصن ردقب هوام ىلامت اذاف لئالق تارتميتنس هضيغ ىصقا دنع

 باوص لك يف ةدعابتم لاحاصلاب ةقبطم يهو نوبلا طرفم ىّدم يف اهرمفف

 وهوأبيف هت يهدي هل ةمركم ىثو يدربلا اهبصق لجو ءامسلا قفا قحلت ىتح

 ةقوس نوكتو اذفان اكلسم هفيعاضت يف رايسلا دحيال ىتح كباشتم فتلم

 كلذكو ءراتما ةسخملا ةئالمردقب عقتلا حطس نع يهف وما يف اًرمس ةبهاذ

 كلت مما دنع فرعي بصقلا رم رخا برض اهاشغي ةحاسف اهيف دجوي

 نوصانقلاهيمسيو ةشوش ماب رخاو صوبلاب فرعي رخاو فوص ماي عاقصالا

 الو فرعي امل دح الف عقتالا هذه ةحاسف أما ٠ رفْلا بشعب ةيدنهلا رايدلا يف

 يب رغلا بنالا ىلع اهنم ناك ام ايسالربلا يف يداتلا ةطرغم نوكت نا تدب

 نالا يف لازذلا رحبو ليلا رحي نيب اهف ةجردنملا ةقطنلا مظءمراص ارو ٠

 رثكأ ةيقرشلا ملامملا نوككو ٠ راطقالا ةحيسف ةحيطب ىلا لويسلاو راطمالا

 طئاسب حبصتق ادمص جردتتفارزلا رحب ءارو ام ضرا نال رصبلاب ًاكاردا

 ةماعوةديدع عقانم اهئاوطأ يف نوكت باشعالا كباشتمي ةصاخ ةبرتلا ةيزيلبا

 ةفارز نيم قررتقح قواذه» "' ىلا ضاق فونتم ىع ةيلادتم طئاتسلا »ذه

 قلللاب لهآ ضرالا نم ردان دج اهيف نوكي ةليطتسم ةريزج ضيبالا رحبلاب

 راصبالا هترشأت ال هيف ةيرقوا رجش نم ًاثايحا نيعال ىدبب ام ال ولو ليلقلا

 جابسلاو ألا نم ليلا هاج عينج نم هب فيحي دملا روص# ريغ وهو
 روب نيب ُهنم ناك ام امسال هتماع يف ةقطنملا هذه ميداو ٠ كواسلا ةمئتمم

 ةج يو ءاملا سرف ىلا رت ملأ ًالها الو ةرامعال ًابارخ نوكي داكيو' ةحيطب و
 0 باتكلا اذ سداسلا قحلملا بلطا ()
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 اهلج امو لبملا رحب عقانم بناجت فيك (مندع رّصحتال ضييالا رحبلا فاوجا يف
 ةحئار ةنم مشل ام هارجم نم لفسلا ةودعلا ءامسال رهنلا تاباتج يف سيلو
 ةمحدزم هايملا :ركك . "ليلا نوشلب نم هارت ام ىوس ةيناروطلا ةايملا
 طرفل ربخملا مسيبق لبملا رحبو لوقا .اهتطاوب يف حاسقلا تر املاطو كمسلاب

 .ىتح باجملاب ىراوتت داك ال سمشلا نا الأ .ريخلا اذهب ٌريدج وهف هبابذ

 لاظتو سوفنلا اهب قهزت يهف فصواهب طيكال ثيحب هتاثوعبعةملظلا ضيفتسأ
 ,عاقصالا كلن يف رطقلا ةماع دهشمو . حبصلا جابأي تما ىلا كلذ ىلع
 "هلا ةلوه كودنرالو تمن وا ةفص هذحت ال ثيحب ةشحولاو تركلا طرقم

 رمتلاءاحنا يف يماطلا نولا ”يئارك ةرضمللا مئاق يدربلا اماو . ريخلاب ال رباب
 آلالمو ارحض سفنلا نم قحست ةنكل ةوالطلا نم ريسن ١يبث هيلعف كانه
 "لكن ىتح ةديدم ُهنم ةقش يف رييغن الو لاصفنا ريغ ىلع ًالاصو هتبن مباتتل
 .دمب ةنوآ هرظنب دع نا رايسال ىتأتي دقلو لوقأ . هئانحسو هئارم نم رصاوبلا
 .ةتمغ ةنع جرفي ال كلذ .:ركلو ©” ةفشتسي جايسلا اذه ىلا ى أ
 ريغب بهذم لكابيف هاذ ءاحضالا كلن عيمج يف شرتفم تابنلا ناف يركز

 ةنردص هب حرشتي طنسلا قد نم ءيش ىلع انرصب عقو الكانكو ٠ عاطقا

 روثت نفع مخو ةتماع ميلقالاو رخبتسم سدإي راح ءاومهلاف . سيلا ىلا اقوش
 ةصح ىلا آلا ةعاطتسم ءاحنالا كاتب ةماقالا نوكك الف ةيجالا تايجلا هيف
 .مث . ةب اكل ةتمزالو ميقملا سفن ترخص تلاط اذاف ىدملا ةريصق رهدلا نم
 جيراعتلا نم زر يف اهتوطب رهنلا قشي ةشحوملا عقانلاو متاطبلا هذه نا

 .يهو ىرخا ىلا عقب ىتح اهنم ,قدحاو نع لصفتي رفسلا داكي. ال فطاعلاو
 ' اهب دتسي ةلق رادحالا اهب لقي ةميجج ةديدع

 «(بردملا) ني زللا كالا ف رعب و نيقاسلاو نيحانملاو قنعلا لي وط ٍءامرئاط نوشلتلا 0(

 ( برعملا ) ٌهءارو ام ىري يا (9)



 - ولا -

 نوكي ءاملا ناتومو ضيفلا مايا يف لبملا رحب ةيرج طسوتم نا ملعاو
 جيرامتلا هذه'رهنلا بن اج ول نا حممضا ولا نيبلا نف ةعاسلا يف نيرتموايك لدعم

 حبصأل ضبالا رحبلا ىلاروب هدب دنع نم ةطاخا ةميقتسم ةداح يرش

 نوللا متاقف رحبلا ءام اماو اذه . ٍبَبَصلا ديدش دموي ءاملا حطس رادحتا

 قوفي ةيلامثلا هئاحتا يف جبنملا رجشو . ةفيفطف تناكناو ةرودك هب وشن ال

 ةرثكلا يف دملا»
 ووصل بوسي سا ا

 مد رشساعلا لصفلا اتجس
 ضيبالا رحبلا ةفص يف

 اهؤام ةحيطب ىرت كانبف لازغلا رجب لبلا رحب عمتجم ىلع تلبقا اذا
 عاقصالا كلن دابع دنع ةفورعم يهو ون ةحيطب امل لامي رزغب سيل قراقر»

 ةفاسمو يقرشلا اههناحب هفحي لب اهفوج يف لبجلا رحب قشياال '"”روحبلا نرقمي
 كلتمما دنع فرعي قرزالا رحبلا هيلا يجري نا ىلل عمتجملا كلذ دح نم هلوط

 ىتح لولا رحب نع لصفتت داكتال تناو اذه ”٠ ضيبالا رحبلاب موختلا»

 ةعس اذ اليسمو ةحيطب تح 'ءارتف ار هاظ ًاييغتهتقلخو رهنلا صاوخ يف ىرت

 الكىلع هب فيطن حنابسلاو عئاقنلاو اليلق الا ٍةماقتساو دصق ىلع رع ةيرملا نب
 قرافتم هلوط نم ةديمب ةفاسم يف هرصبت تناو.ةعسلا ةجرفنم يهو هيبانج

 بصقلاو يدربلا فئلم هليسم يفو ٠.تاكاسملا نم رثكاوا نيتوذحي ليسملا

 ايف نأ قرزالاو ضيبالا نيرحبلا نيب قرفلاو قماس ءامسأا يف لوط امو.

 ةحيطبب ةحبطبلا ىمست نا ىرحالاو ربونلا فير حوت ةلكنوكت نا لمتحي )1١(

 ربونلا ةليبق نم مث تارواجلا كلت يسانأ نا لجال ربونلا
 طابس رحب نأ ضيبالا رحبلاب رهنلا اذه ةيمست ىلع ثعابلا نكبر (؟)

 دم تحن ءادبم طئارللا نضي ةعلمج دقو . اضاو هام ينكأ هيلا يذق اذا"
 رهملا اذه



 اياب

 نوكو ٠ تاجرملاب ةلفاح نوكت نا يلغي ةيلاعتم امرا نيملاىأرع + مقانملا ءارو

 ةسايلا نكل تارتموايك ةثالث ردقب ةديددع عصا وميف حابسلاو مقانأاهذه ةعس

 كارو لع رايس ل١ تاذ نوكت

 .ةئامو فلا ىلع يأ تارتموليك ةسخل ىلعون ةحيطب نم تنا امفو لوقأ
 فرس راطقالا عستم مقان ريدع كانه تربلا ةريك دوا فم دحاوو

 .نال كلذب يمس“ '”نمنالا هبناج نم لينلاب طلتخي ''”« ةروينسلا » ايه مدنع

 نم هيف ةشوحف ”هيدام اماو ءدمحع ة؛ئس ِق اهتففك اهمسبا ةكرعد ةارمأ

 رحببلاب هدحتتم نع نوكت ٍةطقن دنع هيف قت هطيف ةنمزا يف لبملا رحب تابابص
 ءاهز نوكت ةعس ريدغللو . ارتموليكنيرشعو دحاو لعون ةحيطب دنع ضيبالا
 .ةباغلا قصالي هلوط نم ةديدم ةقاسم يف وهو ضيفلا مايا يف ىتح رتم ةثامسخ

 .فرج نوكي ةكبرتلاوا ريدغلا يا ايملا اذه ةلابقو . نيالا بناملا ىلع يتلا

 ءامسلا قفا تماسو موختلا 2530 تا دع ةضمانأرارسبالا لينا

 :نككت قام عا نم نكألا يف وهو ايف ءيشال الم" قط
 .لناب و ةلدب 0 ضيفلا ةطرفملا نيئسلا يفّالا رهن ا ءام حتطس ن .ءاعاقترا ال

 ريدك قوق افلا رابقلا تاك ا تيس تلتع لوح ال ةقيوويلا

 راوخالا نم ىصحي ال ام اهيف قشي ًاريثك مسوأف نميالا فيرلا ايس اماو

 ( بترمملا ) ةوسنلا نم ةأرمالا نايلطلا ناسلب ةروينسلا )١(

 .موطرلخا ة ةنيدم ىتح باتكلا اذه يف تارتموايكلاب سايقلا نيب انبات دق (؟)
 ف اف ما نامل قرزالا رحبلاو ضيبالا رخبلا ناولو #3 بسناو قفوا كللذ نال

 .نيب امف ضيبالا رحبلا ةيرج نوك كن داكتو لينلا رهنب نافرعي نايوس ناوئصقحلا |
 .قرشلاب لينلا فير يعل ]محام برغلاو قرُشلا ىلا طابس رهم بصمو ول : ةحيطب

 .نوكيو رسيالا وا نعالا فيرلاب هفيرعت ىلع انلوع كلذلو ماقملا مالي ال يب رغلاو
 رهملا ةيرج ريدتسا اذا دئارلا ني ىلع نمالا

 ( بكرمملا ) ءادلصلا يو رجشلا نم ةيلاطلا ضرالا (*)



 سلس

 'اهتماعضرالا ةآرم نوكت تقرحتف باشعالا يفراثلا تقرأ اذاو“ عقانلاو

 تزواج اذاو اهئام راسحناو اهر زج نابا يف '' ” كانو ريو كير هبشا
 ةخبس ةزافم كانه 3 رش هنم ٌمفاسم لع ترصو ةروينسلا ريدغ نرتقم

 لبق اهسال دئئارلا ىلع عنتمي داكيو . هيفنكالك نم رهتلا فافضب فحت
 نم نا وااهاهقكو اهادبم ةندالا نقرالا نر نا تاجعالا قير

 قاسلا ليوط يدربلا نوكي ضيفلا ةنمزا ف ٠ رهنلا يريفض نيب ام ةمس

 هيلع هيك ءامسلا قفا ةفبام ةيجتالا تابنالا نم هريغو جبنملا تاو
 رام يو لاب اهلي ةس: نوكت تايرتش ايا نمد تادنلب قيلاو

 ميدو ب دا ملا ةديواو مق نيس ىلع ديزي ال دقو

 00 رزغال كر ام تاكأسملا هذه ةدام تباصا اذاف ًاميظع اهضعب
 ةلحرلا مئاد ةملق نبا كانه ىرهملاو ٠ ما راج نوكتف كانه

 فلا ىلع تببلا ةريحب رع رفاسملا راص اذاو . "””دحاو اليسم مزال

 ةريزجب فرعت كانه ةريزج ىلا جرخ ةرتمولك نيرشعو نينثاو نيتئامو

 ضافملا نابا يف رهنال فرج لب ةريزجب يه امو . رسبإلا بناملا ىلع اجنُط
 يف فجيف يلامثلا اهفرط ىلعربلا نيبو اهني, يذلا خزربلا اماو راستالاو

 هاشغت يب ونملا ابفرطو ةياثلا ىلا فيحصلا ةنئطم ةزيزلاو . ضينلا ةئمزا

 ىلا نيرا رايك نو وم نام ايتو "7" ةنيبازك ىف طبل هان

 صوخشلا ىلا ضرالا عزنت كانه رولا ءارو اسم ىلاو ٠ تارتموليك ةمبرا

 ادناليزو ةديدجلا اينوديك نيب ايف عقت طبحلا رحبلا يف ةيزيلكنا ةريزج- )١(
 ( برعملا) هديدملا

 ون ةحبطب دعب ام ىلإ كاسمب ًادودسم #١5 ةنس يف ضيبالا رحبلا ناك (؟)
 كواشلا موق ناكو ةريزملا هذه ةماع ضيفلا هايم ترمغ +١40 ةنس يف (©)

 اهقوف نم مهب راوقب نوزانجي

: 27 
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 هذه لفوأو .رهنلا ليسم ةازاوم ىلع ةمباتتم عقت كولشلا ىرقب 00

 ةري را كيس اينو احلم هب رك توتملا تهم ىف قرقلا
 لجال فافجلا ةنمزا يف آلا مهللا ةهملا كلت يف ربلا لوزن ودعتماو لولا

 نوكيو روغلا ةديمب ةعسلا ةجرفنم رهنلاو تاعفترما نيب امف ةمقاولا عفانما نا

 ةرماغلا ضويفلا يفو نيرتم ردقب ضيفلا نابا يف ا هيف ءاملا قمت طسوتم

 ةقيطي ٌهتماع كانه ءاملا هجوو راتما ةثالث ىلا ريصب_ ١و٠ ةنس ا

 روذج امل اهضمبو هيلع ةيفاط أهضعب ةكباشتملا ىلاحطلاو باشعالا فيثك

 اهنيب نم ذوفنلا بكارللو تايراخبلا ىلع منتكيو عقنملا لفسأب قحلت قورعو
 ًالاهث تارتموليك ةدع ىدم يف لاواملا اذه ىلع ةآرملا لازت الو ٠ هت

 ىلا نيرتموليك نب فاتخم ةفاسم دتمي نيالا بناملا ىلع عقنملاو تلق

 فتامب ًالفاح ادن ضرالا توك كلذ ارو ام ىلاو تارتموليك ةئالث
 موحبي ةمسلا قياضتم ضرالا نم قاطن يف ةرشتنم ةكئاشلا راحشالا
 رسالا بناملا عقنم اماو . رهنلا ليسم ةاذاحم ىلع نيرتموايك يلاوح ةضرع
 كلانه عقنملا ءارو ام ىلاو .دري ةئامس نم رثك أ مومعلا ىلع ةتعس نوكت الف
 ٠ كولشلا ةرامع هيلع بيشع لهس ةبيرق ةفاسم ىلع اهنع دعباو احنط ةريحب

 كانه نيثالثلاو يتاثلاو نيتئاماو فلالا رتموايكلا ىلا تيوتسا اذا مث

 نم ناك فارزلا رحب نا ملعأو ٠ ''”نميالا وبناج ىلع لونلاب فارزلا رحب قتلي
 راص املف ةمج هايم هيف قاسأت لبجلا رحب نع اهكيكفتو تاكاسلا عيلخت لبق

 تاذ ١و. ةنس يف ٌةفرصت فراك ىتح هام روهج صقتنا اهنم اصاخ

 ًامودرم ًاموطسم لبجلا رحب ناكانيب هنا ىرت الا . "”اديهز رخازلا ضيفلا

 هتدح ىلع رحبلا اذه ةفص ىلع باتكلا اذه نم يلي اهف نآس )١(
 اذه ةدام نا » ؟مه5 ةنس يف رهنلا اذه نع ةتتكح ام يف تلق (؟)

 ريدارد هيف ثعبنت ىتح ةراّيت ةديدش يرجو ٠ ءاتشلا رود يف ىتح مرجلا ةميظع رهلا
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 لامثلا تمس يف باسنت ال رادقملا ةريبك هثام نم ةفئاط تناك تاك اسلاب

 الولو لوقا . فارزلا رحب مقانم يف 4 ةبصنم ىلارتتف باطءامل نوكي الو
 ًاليسم رحبلا اذه حبيب نا لمتحال بولطملا ناوالا يف تاكاسملا لاوز

 لياقلا رزتلاب آلا ل امنا دكال مويلاوهو . ةقشلا هذه ل لينلل

 عيت دعب ن م لوألا نينسلا ثالثلا نأ معن ٠ 4 تسي ال يذلا ءأملا ن
 طسوتملا نود امي اهضويف تءاج ( 1900و ذؤءاو 1و٠ يعو ) 5-0

 مر كلذ عمو ًاطرفم ًاقارج لينلا يلاعا يف اهضيف هاج 13.00 ةنس نكلو
 . ضيا اديهز ناك اهيف ههايم

 لع ةوالطال 0 ربلا نر فارزلا قتلم دعب ام ىلاو اذه

 نوكت راظلا ةمردق لع اقع حارب للا ينايلك لع قرت فالق دمار
 ناجلاو دج ةلفاس كانه ةفورجو دامإالا ةبيحر مقانم اهنلبو ةنيب ايف
 ىلع دئارا فرش. ال كواشلا ةرامج لب اهفو.١ 00 نيعلا رصبت الرسإالا

 ةمأع يف ةثبنم اهارق يهو للا ميئارج ىوس ماربلا اذه ةعاظف فقخي ءيش
 راق "ءاضلاب لفات ضرآلا "نكاررنا قاط قنألا تامل ىلعو ٠ هفيحص

 فلالا رتموليكلا يف تازن اذاو ٠ ًالصاوتم نوكي هيف ةشارتفا داك, تابنلأ
 ماضفم دهاجملا ةباغ هل لاش روخ ىلع تناف نيرشعلاو عساتلاو شالو

 زاتمالا نم تاكم ةدع لع رهنلا نم تن ايفون. نيالا هيناع لع لبنلا ىلا
 اهتعسو رتم فلا ةبارق اهلوط ةفاسم ةحيطب هنم تنلوكيف هليسم رحبتسإ

 نيئاوح نوكت اذكو لاغدأ ةباغ عام قبطي ريدتستو رثم هلام ىلاوح

 حاطسلا يداعتم حارب هايم هيلا غرفت روللاو ٠ رجشلا فنلعب ةكوشحم روملا
 .يف ةرشتنم اكندلا موق ةرامع هيلعو باشعالا ديدم هاش . ءاوتسالا توافتم

 14963 هس ح ؟ ذدع رصم باتكر ظنا «  ةيلاتتم تاراوهو

 ( برعملا ) كولا رجش نم مظع ام صو ةهاضنع عج (1)



 ار

 رهنلا نم نوالا بناملا ىلع لاغدالا ىرت رولتا كلذ ءارو ام ىلاو ٠ هئاضف

 دنعو ٠ رقم ةئامثالث ىلا ةثامسخح نيب نم ةتعس فلتخت عقنملاو ًاعابتةقسانتم

 اجنط ةحيطب عطقنم كانه نيعبسلاو سمالاو نيتئاملاو فلالا رتموليكلا

 توك اماكاناف رمنوا يِلل رمل لاقيراسيلا تاذ اهب فيحي روخ كانهو

 نعيلا ةئمزأ يف هروغ نوكيو انتم نعبس لينلاب هلاصتا ةطقن دنع ٌةتعس

 نيش مل 150 ةنس ب يقو ٠ يع قيتس لا نيس نو نع انرافت

 أاتفقو 19.8 ةنس يفو ٠ ا ههنا اثل ةبش دفل ىح ا

 ارتم نيئالثو ادحاو هدجوف ميرج رتسملا ةلطتسا فرصتلا نم يش لع ذل
 لزنت ضيفلا هايم نع ةئداح ةيررملا هذه نوككنا اناردا امو ٠ "'”ةيناثلا يف

 .رهنلا اذه ىلا ض يفت مث نمو اهب فيحلا روما ىلا اهزاتحو اجنط 1 ىلا

 راوخالا نمريثك نم لضفا وه مأ رهن دمي نا لها رهثا وهأ يردا الو
 يذلا ديحولا رمالاو . لينلا ىلا اهب ةيمار ةنسلا نم ةفئاط يف هايملا لمحت ينلا

 لاصو هناب هتطي رخ ىلع ةمسر دقثرب ةمالعلا نا وه ةيمسنلا هذهب هل عفشي

 كلانه يملامثلا ضرعلاو ابون راد نم نايعلا يف أعني رهن كليكوا اليك رت

 0 :تضدلا زيلقلاالا هرزنأ عم فرش ال وهون ةحرد ة رقع قدحلا

 ةفاسم يف ليثلا 5 ةاذاحم ىلع * رع نا يلأ رهن كيكتكم ورم ةطب رخ ربظم

 تاجيل هب لصتي ارتموليك ن يسجو ةسمخوا نيس نوكت داوط نم
 نوكي نا دم ال ا حص ناو . تاذلاب احنط ةريزج اهدحا نك

 اذهل ثأ الف ًامقاو كلذ بهو . يلل رهن ىلا ال لازغلا رحب ىلا ةضيفتسم

 )١( برعملا ) ةيشاحلا يف 11 ةفيحص رظنا ( |
 ةنس ريمتبس نم نيرشعلاو ثلآثلا يف رهلا اذه ربست (؟) ٠١6.0 تناكف

 ارتميتتس نيعب راو راتما ةعب رأ هروغو ارتم نيعبسو نينثا ةتعس 0206 ه1 0 0 . ةينكز م



 الاب

 ون ةريحنو ا هذه نيب امفو 1 ةهجو يف ليلا فلطملب . يل قلم

 0 داكيوا برن قرش د ىلا ليسم 0

 ميلر هيدم دنع قرزالا

 كانه تربلا ةريحب نع نيناهلاو نيتئاملاو فلالا رتموليكلا ىلعو لوقأ

 داو طيس حارب كانه ضرالاو ٠ يثرشلا بناملا ىلع لينلاب طأبس رهن
 ةطقنلا كلت نع رقم ةئامسخو فلا ديق ىلع نوكي لاغدالا نم نيملا هرصبتام

 لت ىلع اقف ميدقلا نصحلا اما٠ةحسفنم ةخبس لينلاو طيسبلا اذه نيبامفو

 ."'”ثالثلا هتاهج نم خابسلاو مقانلا ةفتكت طابس رهنل يب ونملا نامل يف

 ماو يقاكو ةقيقد نورشعو ناتثاو تاجرد عسل كانه يلامثلا ضرعلاو

 نا ملعاو ٠ ةقيقد لوثالثو ىدحاو ةجرد لوثالثو ىدحا يقرشلا ضرعلاو

 هي ريمم كدع و 50 القسم نوكي ليلا طاووق نارا

 هني رج تناك موي كلذ راتما ةعبس ىلا ةتس نم ناكف ٌروغربُس دقو فافملا .

 كلذ نك لغو + اييلع لدنلا هايم قتو ةهازم ننال ةفينط ةراف
 م 5 0 يش“ 8 500000 3 1 9 ١

 دتع هب رح هلو مرملا لئام هؤام نوكي نأ ىنعم؟ ضيفلا هئمزا يف رمالا نوكي

 ةنكل ىوصقلا هتودع ىتح يلا رم فشكتسي نا كيبسا لنولوكلا دارا )١(

 لاق . < ”ىعسم طبحأف تاكأسملا ةتدص تح ًارتمولكن عب را ىلع هببصم ن نع ريصي دكي مل

 اموري ناك ىلا نأب ًاءامحا راطقالا كلت لها ماور ام كلذ ديوب جرج رتسملا

 نيعبرأ ىلع يا مايا ةنالك وأ نيمو ىلع ضيبالا رحبلا نم نوكت ةطقن نم تاككسملاب

 ةبصم نع ةرتموليك نيس و١

 ةيقيفوتلا ةدلب هتروال روجبم نصحلا (؟)



 - يق

 اهليم يا اهتجيض داك ىتح هدام دصيف ضيبالا رحبلا ىلع لمحي . اهب
 ضيباف ضيفلا لدتعم يف طابس رهن هام اما ."” ةيرجلا ليم ًايقفا نوكيأ
 يف (هضايب ىلع) هئام طوقس نم نوكيو ةرفصلاىلا رمحا هضيف ءابن_ يفو يب
 ةيرج ةرابدايف كلذ ءارو امىلاو . راصبالاب ذخأت ةبيجم ةارم (هتقرز ىلع)لينلا

 ىلاو . نيجزتمت ريغ نيرواحتم نيونص ةليوط ٍةفاسم يف نارهنلا نوكيءاملا

 كولشلا ةرامعو 006 أهيفىرت الفابلبق ام دهاشم ضرالا مزلت طابس نعلامثلا

 رتموايكلا دنعو رفق ةخبس رهنلا إب واجن اهفذوكيو يبرغلا املا ىلع ةثلئم

 ىلع عقت ةدلب ةيقيفوتلا ةلحم ىلا انيوتسا نيناهلاو نماقلاو نيتئاملاو فلالا

 يف تناكدقو ضرالا ا لرلدعوا ماقرم قوف ابترامتو يقرشلا فكلا

 .يف فارجلاو . هلك ١80١ ةنس فيصاهب ماقأ كب ليه هسا طع اهرهد

 .راتما ةسخ ءاهز ءاملا ىوتسم طحا نع هكمس نوكي ضهان رست ةعقبلا كلت
 .تصاخ دقو ضرالا نم نيدادف ةرشع ةبارق ركسعملا ةاحم ةحاسف نوكلو

 .ةينبلا ةنسح سايكآلاو صاصخلا نم روطس يه ةميظن اهططخو لاغدالا نم
 يفف دئاقلا ل زن اما . ةطرششلا نم ةرشع هيف ىئشتسم الو عيشولاو ةفافحلاب ةأمشم
 زشنلا ةيالعو . عورفلا ةطساب ماخض تارحش فاخجي ةلحملل ةيبونجلا ةودملا

 نضيفلا هانم اهيروتتال ةحسس كانغ تيلاؤ رتل نع دعاس اهجرخلا نوكتال
 ةلمل كانه ضرالاو . ”ءاتشلارود 2 ىح ءاودالا ريثكملقالا مخوتسم وهو

 بشخ ضرقي هناف تافالا دكتا نم ةفا موقلا ىلع وهو ضيبالا لقلاب

 .ضيفلا ةئمزا يف طابس ره هايم عافدناب ضيبالا رحبلا هايم سابحتا نا (1)
 نم ينأ ام يف هتايفيكب هركذنسو هتئزاومو داربالا ليدعت ةلأسم ينركذي ناش هلرما
 تافرصتلا ىلع مالكلا دنع باتكلا اذه

 ( برعملا ) ريغصلا لتلا يا (؟)
 مهتدمقأف دنملا فصن ١9٠ ةنس ءاتش يف ىلا تباصا (؟)



 ضيبالا_صلا لع ميقيثوللا

 نإ





 - ماله -

 اهزرغ ةعاس صاصخلا

 ئنلاب كدك نم ةاوه سصا اهنا ةيقيفوتلا ةمقي يفلاقب ام ةصالخو اذه

 اهتكذ لع ةميقم نفزالا «تووكت ةدلبلا كلت نع لايشلا لاو.« "”نيسلا

 ةاواوم لع ةديم اروطس يرالا فرللا يف ةخرتنم كراعلا ئزقو اه دامو

 امتولتو ةدحاولا ةيررفلا نيب ام ةفاسم نوكت ذل ةزالتم يهو ٠ رولا ليسم

 ىلدلا ليخت نم ةقرفتم تاعامج اهب ريدتسيو .راتنالا نم تائمعضب نم منك

 0 هج هنهو ةقيبلا هنا يؤلعخاب انادغ انتل نع اهدعا قوكبو

 نكلو تارتموليك ةثالث ىلا راص امب رو نيرتموليك ىلا رتموليك نيب نم |رطسوتم

 نولغويو ضرالا يف نوضممي كواشلا موق نا 0 .ردنالا ردانلا يف كلذ.

 طورص بابذب مدنع فورعملا بابذلا هاقثا مهلاوماو مهتيشامب ربلا يف

 نا 2 0 ثيغلا ةنمزا يف امسالو 3 يف ماشغت تامامت نم نأف

 ىلا هتافات يي نمارس نوكيف اهتعس قياضتت يترشلا بناملا ىلع قانلا

 نم هارت أم لا” دارصم ةدإص يش دج ةئيطوف فورملا اما .رتمينئامو فلآ:

 ةبيشملا رهللا رئازج يف ىرتو ٠ "”هركذ قبس يذلا ىلدلا ليخم تاتش:

 يواسُفلا ثعبلا ركرم يو ىلا ةلحم تز واج اذاو ٠ '''ءاملا ةباذ نم ىبصخحي الام

 دحاوو ةناعالثو فلاىلعو نيسبجلا او دحاولاو ةئامئالثلاو فلالا رتموليكلا دنع

 لينلا ةيريدم زكرم هو كدكدلب ىلا جرم تربلا ةريحب نعارتموايكن يعبسو

 نيواود تميقاف نيحاصملا يديا نيتريخالا نيتنسلا يف اهتلوانت دق ىلعالا

 نا يب لصتاو 0 هقيقيف وللاو موطركشا نس امف لصي كا خاتلا طخ نا )0(

 يكل عطقت اهمال طلعا كلذ ىلع ةظفاحلاب نيعاقلا تيعأ دق ىقارزلا

 سوكيب ويئا سسروب ةينيتاللاب هل لاقي (؟)

 فلتخيف'هروغ اماو رقم ةثامسس نم وحن ضيفلا نمزيف ربنا عاطق ةعس غلبت ()
 راتما ةعبسو ةعب رأ ىلا راتمأ ةسملو نب رثم نيب نم»
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 'لّدبت دق مويلا دلبلاو ايفاو اهؤانب ءاحف ( بوطلا ) قباطلاو رحالاب ةم

 نع برغلا ىلاعق 2 كدك ةرابامأ. اهذح ةنس ف تناكامع هن 1 رم تفلتخاو

 نورشعو ةقيقد نوسحو سمو جرد عسن كانه يلامثلا ضرعلاو لينا

 فيعاضنت يف مو اقرش قئاقد تسو ةجرد نوئالثو ناتثثا لوطلاو ةناث

 م امهثب ام نوك كب هرب زج هبش هناكر هلا يف“ ةلخاد ريلا يىرم فرج

 5 ص ؛ امو روغلا ةديعب ةعقن جئاطبب ثالثلا اهتاهج نم ةطاحم يهو خز ربلاك

 .ناكلا كلذ يف ةسقبلاو اطمالا مايا يف وه ر>بتسل ا مدالا كلذ

 .لوط اهلل ةري زج ةلجملا 0 0 مايا يف ىتح مقالا 5 ةيحتسم ريغ ةشحو

 وهنا نكي نإ اودرتم هنو ا ناتي رخآ ىلا يناج نم اهتءس

 باج ىلا نولهالا عزنيفاقشان 5000 لصافلا جيلنا نوكيهضيغ ءان يف

 فرجلاو ب زجلا نيب امف ةيب رغلا ةبعشلا ةعس نوكتو» يل ما م نم ءاملا

 .يغفت نا ىلا وسوم ايف نقتل. رعاة نول نضفلا نإ قو ا هي وووع

 ةبارق يك غلبتف ةر.زجلا يرش ىربكحلا ةبعشلا اماو ٠ ةلحلا ىناج ىلا

 عقو قرشلا بهم يف رهنلا ةربعنم رخآلا بألا ىلا ًتفتلا اذاو رتم ةئامسخ

 .فوفحم وهو ٠ قفالاب اهحسفنم قحا. فيحصلا ةيوس ةزاغم ىلع كرصب
 0 لادا نوكتيب رثلا يناجلا ىلعو«رجشلا مداع باصقالاو باشعالاب

 3 500 ف ةلحملل ناكدقو لوقا . تارتموليك ةثالث وا نيرتموليك ىلع رولا

 .نم ةباصلا لبسلاو بوردلا نم ريثكلاو عقصلا فرش نم ءيث ةيودبملا

 كولشلا كيم يا كملا رصق باج يف يهو اهيلا يضفت نافودرك فارطا

 اهف ةيجالا تايجلا مقافتل ريخلا ةئيبخ ءاوملا ةحيحصريغ ةرود نك

 ريغأ رخبتسم 'اهوجو نيسحتلاو حالصالا ريثك نم ةّدتوأ ام مغر ىلع

 اهبف ةرارملا ةجرد غلبت دقو ظيقلاو فافجلا مايا يف ىتح لابلا ريثك ب وطرم

 .كلذو لظلا يف تيبنررف سايقم ةسمخو ةثام ىلا ضريمسنو ةينامث نم
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 ةدجه نوكذئمايا .وبام رهش يف اهعوقو نوكيفراطمالا اما . سرام رهش يف

 راطمالامايا تءاج اذاو ١ في رأعا يف سانلا ىلع اتا مظمتو تاهاملاو ءاودالا

 نو ك7 ىلاو . ءاذيالا ديدش وهو ثيغلا بابذ ضرالا يفروشب

 ناتةيرط يبرغلا بنا املا ىلعو . ةبيشع اهضرا 3 ةقسانتم رازح رولا يف

 ربلا يف ةنع ةديعب ىرخالاو ا فرج ىلع اهادحا كواشلا ىرق نم

 نوكتو رهلا يف غرفت ةمخض ةراوخا ًاضيا يناملا كلذ ىلع دنارلا يقالبو
 رم تاءاجج اهناوج يفو تارتموليك ةدعربلا ةلخاد يف اهتلاطتسا ةفاسم

 فالتخا الف اهءايس زلت ءاحالا كلتيف رهنا ة 00 .كئافلا ءاضنلا ريغ

 ةئايعرالاو فلالا رتمويكلا دنع اكاك ةدإب تغلب ىتءالا رييختالو اهيف

 رتم ةثامحخ ىلا ةئامئالث نيب نم ٌةتعس فلاخت 0 ثيعبسلاو عساتلاو

 ىلا ةمبرا نيب نم ضيغلا مايا يف هروغ دعبو ىتش رزج هارجم يف ضرتعنو
 ين رغلا يناملاب فيح ةروك ملا ىرقلاو نارتم هتروف رادقمو راما ةتس

 ..لفنلاو يللاوم ةلطتم ةح رع ةخيلا قي واب نورك و هيلع ةفصارتم

 010 ىلا راسل نم نيتثم نيب اهتمس مق ةضرعتسم رم ةخبسلاو

 ىلا ضرالاو . رتم ةئامسخ اهتعس طسوتم نوكي قرشلا بهم يفو . بنو

 .لاغدالا نم ةباغ اهتيشاح رهنلا نم برقلاب يهو ةعفترم ةضهان اهءارو ام

 .ةبيشع ٌةضرا . دماالو هل فرط ال نأكيئارلا ةبسحي داهم كلذ ءارو امىلاو

 .يف بلا ىلا جورحلا نوكب ضيفلا نابا يفو . لاغدألاو رجشلا تاعامج اه
 باشعالا فةمابفاوجايفو رارقلا ةديميف ةخبسلا اما .ةياغلل اريسع ةطقتنلاك لت

 الجار اهأطن نا كيلع لمس
 حطس هنأ دعب نع ضرالا نم كل هبشتي ناك ام نا مدقن امه ىري

 رك لوادج وا راوخا يه ديداحلاب ًادودخع ةينادلا نيعلا ىأر 0 نوكي وتسم

 نم ليطتسم ر طسب ًاللجم 'ءارت هعاطق رثكأ يف وهو يلاعلا را

5 



 - ملك -

 ىف ةوغان دنت ةباقلاو ةخبسلا نام ةدعانه لمت ضرالاو . طسلا راكاريتشلا

 د ليك لا كرام امبرو رتم ينلا ىلا ةئامسج نم اهتعس نوكتقربلا ميدا

 رمغت رثكملا ضيفلا يف اهنكل ءاملا مطس نع ةيلءتسم يلاغلا يف ةباغلاو

 سايقلاب وهف كاك بونح ىلا عقاولا عقتتسملا اماو ٠ هتحاسف ضعب هايم

 اووف طحأ وهو ةيلامثلا ةهجلا يف ُهنم ةهملا كلت ف نيكي احا ل ريدا ىلا

 ردقب الا ءاملا حطس نع نوكي الف ليلا طابس يقالث ةطقن ليبق ًاضيا كاذ
 ديازتت ةتعس تناك الو . ضيغلا ىصقا ماا يف ىتح ةدودعم تارتميتنس

 | كلذ ءاضف يف احاسنم اهئام مظعم بهذي 'هلئاوا يا هضيف تابدانف

 ًاشرتفم اهقبطيف ةريثكلا اهتاطبهو هضرا نوزح يف ًامفؤدنم فارطالا بيحرا
 حاربلا ةعساو عاقب رهنلا يبناج الك ىلع ةمئاقلا ةباغلا ءارو ام ىلاو ٠ هباحر ةمأع

 بصي ةعسلاةديعب ةريثك راوخأ ابعدا يف قشيو ردن اوفالا ءأما اهيلا يتنيال
 يقرشلا ىناملا ىلع نوكبيام اهنمصخاو ةمساش ةقيحس تافاسم 00
 بصاقم اهلياسم نوكت نيضرالا يلاوع نم ببصلا هايم اهيلا بلت يو

 صقتنيف طوبملا يف ليلا رياَسُت يهو ةيرجلا ةئيطب رام اهفيعاضت يف ميمي
 باشعالاب ”صاغ عقصلا كلذ مي ضرالا ديمصو . هئام صاقتناب اهؤام
 ىتمآلا كانه ضرالا قرطنالو . طنسلا نم ضايغ !هنمعقاوم يفو ةقماسلا
 تملا ةمقبلا كلت يف دئارلل ةجحم الق لكلا سيو باشعالا تفج
 رهنلا نم ةيراقتم فارملا يلاعايف ىرقلا حراطمو .ربلا باوداهتأيه كلاسم

 بااوج للعو . ضيفلا رماغ بوسنم نم ىلعأ نوكت ام دح ىلع راوخالاو
 ةامسلا كلسمت نا دمب ممو نولهالا هب قزتري عرزلل ةصلخم عاقب ىرقلا كلت

 ٠ كرم نوئيبيف سيو شخشخ اذا بشملا نوقّرحي راطمالا ١ عقرو اهياع
 ىر تناو» 0 2 يف كلذ اذ نيكو 0 ماعرت اعيد ل



 - ومس

 رتموليكلا دنع ةعئاوف اكاكةدلب اما . تارتموليك ةدع قيرحلا عسقم غلب
 كولشلا لامعا "رم ةريبك رق هو نيعبسلاو عساتلاو ةثامب رالاو فلالا

 ىرقلا مطقتت كانه اهنع لاهشلا ىلاو يبرغلا 'ىطاشلا ضارعا يف ةشرتفم

 كر .رايدالو راد ضرالا يف قبب الف ةلبج بينت يمه مث ةزرافتم نوكتف

 الك ىلع ابلفاسا يفو ةبشخم كانهو ءاملا فحالب ُهئم دحاو عضوم يف يفرشلا

 ةفداصتت ام الن ام ةرارملا نم ًالف اعقاب اعاق نايملا ف ضرالا نوكت نينناملا

 .كانه رهنلايف موقنو .ةلصاوتم تاباغلاو مقانملاو . نيدايصلا قوام ن. ولف ىلع

 ةئامسجلاو فلالا رتموليكلادنعو .ناتبعش وأ ةبعشفنم نوكيت ”هارج عرتت رزج

 .فورعم وهو يطينار درس قلل يناوص لزعأ "ف فدع نيميرالاو عساتلاو

 نييو ٌةنيب يقرشلا بناجلا ىلع لهسلا ضرع يف هعجضم اننا دما فدي مانع

 يا هكمس غلي ريزتكلا رهظ مانسك ةمانس تارتموليكح ةثالث ةبارق لينلا

 ريش ايد خياتن نام ةفاكو هدو ايلاودعوأ رينو زو قاع ةعاقترا

 نع بونملا ىلا ليسي ةعسلا حييسف روغلا ديعب روخ كانهو ٍةرثك ىلع طنسلا

 لامشلا تمسيفريسي مجحلاريبكرخا رح هنم بعشنيو ٠ قرشلاىلا ًاذخآف دما
 دعب هب قتلي وهو ًاليلقالا لينلا ةاذاحم ىلع ةتيرج نوككو فدهملا كلذ ءارو

 لامثلا ىلو . "”اهنعارتموليك نيناكتو ةعبس ىلع كنر ةدلب ةلابق كلذو نجع

 ا اك راجشالا ةفتلم نيلحاسلا لك ىلع ةباذلا نوكت ف دهلا نع

 ىلا يتلا طقتنلا نم ةعس لقا ةطقنلا كلن يف حببصت اهنكل اهلوطب دمت خابسلا

 ليسمو يقرششلا 1رم ةطخا هيلاتق يلرغلا فارملا اماو ٠ اهنع بونملا

 نوك موي ضيفلا ناوا يف ىتح ةمسلا ريبك ًارحبتسم ًاضيخم نوكيرهتلا

 ( برعملا ) ًالبج ب راصق ضرالا نم عقترا ام (1)
 ةئامسخ 1. ةنسيف اًغآ دمحا ةرلب ةلاق هضيف نابايف ربنا ةعس تغلب (؟)

 ارتميتتس نيعب راو راتما ةّتس هروغ ىصقا ناكو رتم
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 ةرموطبللا 0 اا ىف غلبت داعتال ةلح تاذ ةكيطب هت ر سو رتم هل اعلم ارلطسوتتلا

 يقرشلا بناملا ىلع مقت ةدلب يهو كر ةلح ىلا انيضفا م. ةيناثلا يف امصنو

 رم ةيرومام ىو اكااولك هيلو اكسو اننا ثرلا .ةوغ عوشملا
 . اقرأ هتيشاح ىلع رهلا نم ةموكسملا ناويد مقيو زيلكلالا نم لماع اهيفو»
 ةيلاع يف ةباغلاو . اهئاهز وا تارتموليك ة دج ىلع ربلا ةلخاد ىنف ةدلبلا اماو

 ضرالا تصّلخ دقف ةلحلا راوط يف الا ريسشلا ةفتلم يهو اهتتفاس يفو ةمقإلاا
 لغد حارب اهءارو ان ىلاربلا يفو ةحيسف يب رغلا سناجلا ىلع مقانملاو ا

 ”لبق نم كنر ةدلب يف تاك دقلو ٠ ةعساو راوغاو داهم هللختي بيشع

 00 راثآ كانه رابدلا يفو ١٠م4 ةنس يف ا ذخ أ شيواردلل جحتسم

 يف ةطقنلا تزواج اذاو . ةنسلا كلت يف ةدئج لستسا يذلا لضاف دما ريمالا

 نط ةشحو كانه رهنلا دهاشم قولت اةمواك ناس وأ نيس ىدم

 فورملا ىلع نوكيو ةحالم الو ةوالط طق اهيلع نوكي ال سفتالا اهنم
 ايف وه باسني . تاعفتزملا لاسم نوكتزؤلتم ةحازتم لاغدأ نيقشلا الك نم
 ةدتملا خابسلا ةقطنم اهب فيحب بصقلا ةريثكر زج تاولخ يف 07
 باملا ىلعنيئالثلاو عبارلاو ةثامبسلاو فلالا رتم وايكلادنعو .ةفاسمال امىلا“
 لامشلا يتوج ىلا ديمب دما يف رظنلا ةدمب دهاشلا تييلبجلا يناور يقرشلا
 لكشلا ةبيرغ نانق سمح امل ناب دمئارلا اهفّرعتي ةطقنلا كلن نم بونملاو

 اهتورذ عافترا غلب امبرو لهسسلا ضرع يف ةمئاق بشق طيلارجلا رجح اهتقاخ
 فصنورتموايك ىلع رهلا نعاهاثدا نوكت لكشلا ةريدتسميباو رلاو .رتم ةئام
 املختت لاغدالا كئاش ضرالا نم حارب اطوحو تارتموليكة سم اهاصقاو
 .رتم دح ىلا لاغدالا قوس ومنتو . قاسلا ريصفلا طنسلا رحش نم فئاوط“

 نابا يف حاربلا مدأ هاملا قبطي نا هارا يذلاو . ةيخرتسم ةفخر دلبلا ةبرتو

 اهتعسف يقرشلا ىناملا ةباغاما : ناروخ وا ٌروخ هيف قشيو لويسلاو ثيغلا



 - عملهم -

 ركسعم موسر كانهو كباشتلاو كالتلا يف 8 يو رتم ةئامسخ يملاوح
 نناملا خابسو . "”فارخات بتكم ةدإبلا يفو مويلا ىلا لازتال لضاف دمحا

 لينلا برغ يف ءاضفلا اماو ٠ رهنلا فناكت لاغدالاو ةعسلا ةبراقتم يبرغلا

 الخدق ًابارخ ةيلاغ مويلا حبصا دق هنكلو اكند دالب لامعا نمىضم اهف ناك

 تاوزغ ءاقنا بونملا ضرع يف نيب راض ةورجاههيلها نم مظعالا داوسلا هنع:

 يفرط, لاغدالا فحو مقانملا ةعس براقتت نيلبحلا ءارو ام ىلاو ٠ نيساخنلا
 ةثاعبسلاو فلالا رتموليكلا دنع تنا اهفو اذه . هيفرج الكح نم لينلا

 قاوملا دشا ضيفلا مايا يف يهو ديز وبا ةضاخم كانه نينامثاو نينئالاو
 وركدنك نيب ضرالا نم جردلا ام يف مق يهو لينلا نم بوكر ةمنم
 رهلا حطبذي عقصلا كلذ يف تارتموايك ةتس ةفاسم يف كانهو . موطركلاو»

 ("'ةبذملا هايلا فادصا نم ٌرابص هضوح ينوادج ”قرتسيو وام مجأتسيف
 رجحلاك نوكت نا اهتبالص كشوت ةلتك تناكم ىصحلاب تكسامت ماطح
 يرهش يفو لوقا . ةصوصخم تافارج الا هفاوجا نم اهحزحزي ال دلصلا

 ريغ ىلع ًازواجتم لينلا هايم طوبه 05 ١6١١ ةنس نم ليرباو سرام...
 را نم رثكأب ةطقنلا كلن نم عضاوم يف ءاملا روغ نكي. مل داتعملا

 روهظ يطتع ةرائ انك ةيراخبلا بوكر انيلع دعت كانهو . ةرتءيتنسنيسمخ وا

 لجلا ةفيفملا براوقلا بكرت اروطو 'ىطاشلا ضارعا يف نيرئاس لاسم
 رمحلا روهلظ ىلع ًالمح رهنلا نومطقي نولهالا ناكو .ءاملا بابع اني قشن"
 يف ديزوبا ةدلب قوف ام ىلاو ٠ مهبكانم ىلع نافرإلا نيلماح نتالا شو

 )١( طورصلا بابذ ةقطنم يلا.شلا دحلا يه نيلبجلا يناور نا ربظي 4
 روُبُنلا مرج ردقب اهتثج نوكت . ةيلبقلا تاهملا نم انلاحرت يف انتجعزأو اتتمزال ةبيو>

 روفلا ىلع تمدأ تماقا اذا ةديدش ةعسا اهو

 (ةيناوي) ايريثالا يه (؟)
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 لوك ةبعشب فرعت ةبعش ليسملا يف نوكتت ًارتموليك نيثالثو ةعبرا
 يف ةبقعلا هذه زايتجال ى ملسلا ةَقِي رطلاو . رخآ 1و نم رهنلا فوج مطقت

 نومو كاز واطم كي ةنيفسلا نابرلا ي رجس, نا يبه هئام صاقتنا مايا

 .هحامسيف ةثدحت ام اهدوجو ليلدو اهيف نطاق وبف هايملا هولمت اهريثك ةبمشلا

 ىلع ضرالا ىرت ًالامث دلبلا اذه تزواج ىتمو . نوضنلاو ديعاجتلا نم

 فلالا رتموايكلا دنعو . خابسلاو مقانللا تأقو تامتسا دق نريلحاسلا
 ةئاعيس نيب رهنلا ضرع فاتخي كانه ةءجج وبا زوج ىلا انجرخ مياسلاو ةئاعاملاو

 فارغلت بتكم اهيف ةموكحال ىرغص ةلحم ةمقبلا كل يفو .رتم ةئاعست ىلا
 لامشلا ىلا هو يبونملا أبا ةريزج فرط كينيع ضرع قرت اهتلابقو

 ةتساطوط ةفاسم يف نابهذت نيتبعش ىلا اهب رهثلا بعشني ةعجوبا نع
 . تاكاسملا تبانل: يلامشلا دملا يه ةعجوبا زوج ةدلبو . ؟رتموايك نومبراو
 ىلع ىرتو تاكأسملا باشعاو يدربلا نمربلا ولخي عضوملا كلذ ءارو ام ىلاو

 هيف توكتال ابنكل حابب يف ةحاسنم رهنلا نم تابابص نيبئاملا الك
 دالب يف انجرخف جيلا دالب انيكتت كاتهو لوقأ . دالامألاو تامقتاسا
 بارعالا رزج لحاوس ناف كلتو هذه نيب نوب اع اوب اتوب ان ارق :تنارعألا

 عورزلب ةرماع

 اهنم يب ونلا اهفرط يف ىلعأ ةعسلا ةليلق ةليطتسم ابأ ةريزج نا مث
 مويلا ىلا اهيفو سارغالا ةفتلم ةريجش ضرا يو يلامثلا اهفرط كي
 ًاعالص نيتبعشلا يك او 4 ةروتلا بحاص يدمملا دمحا دمش رصق بئاارخ

 ..ضعب توكب اهشيغ ىصقا يف هايملا ريصت موو ٠ امهتيب رغ ةحالملل

 .بكاوملا رورم ال لوك دو ديزوبأ في امريغ ىرخا باعش دجوت (؟)
 كدك نع بونملا ىلا يتلا عاقصالا يف اماو اكاكو ام دهاو ةعهج وبا زوج يف اهيلع
 ةليلق ههايم تناك ارهم روسيم لينلا بوكرف
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 - ملال -

 سماك اوةثاماملاو فلالا رتموليكلا دنعو .ًاقاج اهنم نكامايف ةيقرشلا ةبعشلا

 لارع دحين كانه ربلاو . يقرشلا بناملا يف ايوش يشاف ةدلبب انررم نيئالثلاو

 كلذ نمو“ ع :م ضرالا يف سالو طنسلاو لغدلا تاتشا نم هيفام الخام

 يثناعتلا هللا دبع مازهلا نع تاجا ع لس وديملا ةلمج تح رخ عقوملا

 ةريحبو ابا ةريزج ةياهن نيبام ةفاسم نوكيو . رثالا ىلع هتافوميعدبملا ةفيلخ

 كلت نيب :ايف.نهنلا فارجو, + "ارتمواك نييزاو ةعبسوا ةثاقامتو كلأ كورلا

 كشاح نين املاو عبا رلاو ةمامتاهلاو فلالا رتموليكلا دنع افاكةدلبو ةري زحلا

 يا اهردح نوكي ةضهان نيناملا لع ضرالاو . ضايغلاو تاباثلاب ٌلفاح

 هايملا لخادتت ضيفلا نامزا يو . ةباغلا ىلا ليملا فيفخ فاسملا ديعب ابليم:

 ردقب اهراحش | موسج رمغتق فارطالا ةعساو اهنم ةحسف يف ةباغلا ءاوطاب

 اذاف راحشالا كلنت قوس ىلع ءاملا ملاعم نم قرب امديزتوا يع نيس

 بونج ىلاو . ردحلا كلذ عاردزاو ضرالا ةراثا ىلع نولهالا قي ءاملا بضن

 يهو تارتموليك ةتس يلاّوح املوط نوكي فيحملا ةطباه ةريزج امك

 اهنم . نولهالا اهب قفتري سانجالا ةبراضتم عورزو ةئارح اهلو ةرامع تاذ.

 ةدابلاو .٠ .نرخدلاو ( ءابب وللا ) رجأدلاو ءايمابلاو لصبلاو ريعشلاو ةطنلا
 شيلا ةراسيو ةهافرلا ءايس اهل لينلل يترشلا فرملا يف مق رئاملا ةبيحر.

 نوم يهو . ةلثلإ ةلوشو غمصلل عدوتسمو ةموكحلل ةميظن بناكم اهفو

 يهو اهتاهج عيمججنم اهيحاوض نع لاغدالا تفشكدقو هتيلاع يف فارملا

 ايمتاو لوقلاو بيلا اهي عار ةعسنلا ةطسؤتلم قوسن الو ةيرومألا ةرشاخ

 ةمأع يف ىرت اهيلامث ىلاو ةلقاندلاو نييلاعحلاو ةيناسحلا لئابق نم طالخا

 ةئس يلينلا ةقلش نيب ام ناتشف نارمملاو ةثدملا دوع ىلع لدي ام ضرالا

 ةرومعم دالبلا م نكت | اك ةئس يفف ٠ ووءس ةنس في هتقلخو ؟مهح

 .ىرقلا موش : مويلأو ' * عرزلا نم ريسيلا ردقلاو دايعلا نم لياقلا رزنلاب الا:



 - "مح

 رهنلا فورج اوشرتفاو دابعلا نم ريفغلا مجلا أهيلع لبقا دلو اهيف ةئشان

 :ةيلئزغلا ةئيمسلا طئاسبلا نع ءاملا بوضن دمب كانه ضرالا رظنم نوكيو

 ليطاون اهيف اهيلهالو طئاسبلا كلت يف صاصخلا موقت .راصبألا فقوتسي ارظنم
 .ةيفيصلا ةرذلاو ريمشلاو ةطنملاك ىرخالا عورزلا ايقس اهيلع ( فيداوش )

 .يف اهثومنطص ميف بكارملا ةيانب يف عاقصالا كلنماوقا "ملفا دقلو ٠ نخدلاو

 موطرملا لها هب ققتري ًادوقو بطملا نوءمجيو مدالب نم ةديدع نكأما
 ةئاسلا نم ادنج فورملا ىرذ ىلع ىرت دقلو ةمج ةيشام لها مو . تايراخبلاو
 .نوكت نا دب الف 00 ةعساو وزجلاو طئاسلا كلت تناك الو : ىعرت

 ضرالا مهعاردزاو .' 000 موطرملاو أب انا 5 ةريزج نيب عردزب ام ةحاسم

 .ةرذلا جراخ نم عفترا دق نوكي ام رادقم ىلا للاغلا يف ”مجار ةنس تاذ يف

 هب نوريرادقملا ميج ءيشن اهنم مهتتس تءاج اذا هلا ىتمع ةفيلسلا ةنسلا يق

 ضرالا ةراثا نءيناوتلا ىلا ةعزانلا مهتفاخ 5 نودعافتي مهفقزرلان ديم افاقك

 ةنس يف مه عقو م ميقع رادقع ةرذلا ةلغ تءاج ناف ٠ اهتيقع يف ةعارزلل

 اناكيلامث ضرالاو اذه .  عاستالا ةطرفم كلذب تاطسبنلا نول ٠.9

 .كتلجب ةصاغ حطسلا ةيوتسم يقرشلا قشلا ىلع يهونيبنملا ىلع ةفرشم داجنا

 .نم ةباغ يه ةيشاح الو .داعتو ارسكت رثكأ يبرغلا قشلا ىلع نوكتو لاغدالا

 .كانه ةتعسو رهنلا ةفضب فحي لوطلا قماسلا طتسلا يتا ايقاقالا فتلم
 حسفا نوككام اريثكو نيتفضلا نيب اهذ رتم ةئاعبس نم لقا تناكلق ةءيظع
 ”اماو ٠ رثم ةئامئالثو فلا ىلا ضيفلا مايا يف تراص امبرو ريثكب كلذ نم

 راتنا ةعبرا نم رثكا نوكيال ضيفلا مايا يف هروغ دعبو ةئيطبف هتنررج

 يبرغلا لينلا فرج يدهملا شويج تلتحا اقخ؛ ءاتش يف 00(
 ”ربزغ ناك ناف ضفلا رادقم فالتخاب فرادك فاتخي ةحاسملا هذه (؟)

 ترثك ًاليلق ناك ناو تل
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 ةيلّرغلا طئاسبلاو ويد يطل ايا ايوا يتلار زملاو "ردن اهفالا

 يرث فرامل يف عقتف ميودلا ةدلب اما ٠ ةضرعتسم نيبكتلا ىلع ةيزيلإلا

 ةري زج كانهو ًارتموليكر يشع ةعبسو ةماعسنو فلا ىلع توبلا ةريحب نع يمهو

 تعزو ترم دق ةفيلسلا نينسلا ثالثلا يف دالبلاو . نيتبعشل رهنلا قارفت

 ينو الأ راجالاو قوس ةرؤب لجاعلا بيرقلا يف فتوكتسو م

 عومصلا فونص نم نافود 0 باج ام ةةماع عمجتسل ربكا عد و

 بتاكم اهيف ءانبلا ةنكحم تارامتو ىريك قوس الو قاقآلا ىلا هنم لقتيف

 ا طب الا نا غمصلا اهنم لكس دليلا قدما املو ةموكملا

 ”ةنكأب ةلمتشم ًامزر لاجل ”هنولم# ودخابلا ةزخاو نم لحب وهو نافوقأك"

 ىلا ميودلا نم ليو وهالب دنع فورعملا شقلا نم ةعونصم را هيف

 هيلع ةموكسملا برضت كانهو ةيلعالا بكارملا يف وا تايراخب يف نامرد ما

 ةدلبلا لايحلينلا يف ميقا دقثو . ناني ممأ دارمظمم مويلا هب ةراجتلاوأسكم

 ةمداع اهؤانحس اهيلامث ىلا دالبلاو . 2 هثام بيساتم هب دصرت ا

 قاكابألا ةطعتم قيناملا لع قززلنا) بواتقلاو قاينلا ةدحرت قؤلا

 ليسا نركب قرنفل بيم قو مف انولا قاس لير اور نادك اين
 ضرالا يف نوكي برذملا سهم يفو . فتللا "لكلا هيدا ىثفي دّلمَأ ًاحارب
 ادعو م ليللا ليم ءازايدسم ( طنبنلا ) ظرقلا تا وم ةفيقك ةيقاع

 يف انررم دقلو . ةحيسف ةعس يف ضيفلا مايا كي هايملا هرمغت فلا

 . يب رغلا قشلا ىلع اهنمرثكأ يقرشلا قشلا ىلع يهو ةريثك ىرقب انتلحر
 ثورحلاو عيرزاب تاردملا ةيثكلحاوسلاو :طئاسبلا نوكت كلاه
 ير راتما ينام 4.٠ مةنس يف ميودلا دنع لبنلا روغىصقا غاب 0 0
 مايا ةعاسلا يف ًاعبرو ًارتمواكميودلا دنع ضيبالا لينلا ةب 0

 ضيفلا مايا 00 7

5 



0 

 سماخغاو ةنايعستلاو فلالا رتموليكلا يف تلزت اذا مْ ةعسلا دعابتم ربنلاو

 ةفاسملا ضمب ىلع لوقشَرأ لبج اهل لاقي لامرلا نم لت ءاقلت تناف نيمبرالاو
 . شحولا ءاضفلا كلذ ىلا رظانلا برك نم ًاثيش جترفت زاشنأ وهو ليثلا نم

 دنع نم يقرشلا فرملا نوكيو رصبلا جربس دق لع ىرب هج بابق هو

 عرس مح وم 8 ًاحارب ًالاهش نيناقلاو يناثلاو ةلاعستلاو فلالا رتموايكلا

 لينلاب لصتت تابانحلا ةعساو ةزافم هءاروام ىلاو لامر هيفو عافترالا ىلا

 عبارلاونيفلالا رتموايكلاو نيتسلاو عساتلاو نيفلالا رتموليكلا نيبو . قرزالا
 ةردنم لبحب فرعتو يقرشلا فرملا ىلع اهادحا ناتلزمنم ناتبضه نيئاملاو

 ًاطيسن ضرالا تناكل اهتالولو يلو أل بحي فرعتو يب رثلا فرملا لع ىرخالاو

 فلا ىلا ةتحاسف ريصتق ضرءتسل رهنلا ليسمو .وهزالو هيف ةراضن ال احاّرف

 الا ةبسحيال هيلا رظانلاو رتم ةثامسجخو فلا غلبت ةطقتنلا كلت لفاسأ قود

 نيسقلاو ىداقلاو قولالا ةاقواركلا وه لايعلا لاو رتقلا وهتمم حك

 عضاوم ينو تارتموايك ة ثالث ىلا نيرتموليك نب نم نوكت ىتح ةتعس ديازتت'
 ذوكتو . نامرد ما ىلا يضفي نا ىلا ةعسلا كلت ىلعريقتسيو ردقلا اذه زواجي

 اماو رحشلل ةمداع ةفشق ةنئمطم ضرالاو ءاجرالا ةعساو هيدنج لع طئاسلا

 نا اهسطاف لق اهم بكارما ىلع رذمتيو قيقر فش هؤام سب رقق ةروغ

 بورض ىهو ةرثكص ىلع الا ريط كائهو باعشلا ةرثكل ةفضلا ىلا وندت

 حيزا ا اذاو . ةرثك ىلع ةعطقلا كلن فاوجا يف حاسملاو ىتش فئاوطو

 ىلاغلا يف طحأ يب رثلا فرملاو اذه ٠ هتدمقاو ةتماقا ءاونا ءاملايف تراث
 تاذ نيملا يأر ىرت يلامثلا بوصلا يف ”تلغوأ اذاو . يقرشلا فرملا نم:
 لحاسلاو .راسيلا تاذ نامرد ما تارامتو اهرجشو موطرملا ليخت نيدلا

 كانهو موطرخلا ىلل <ىن ىح ”هثارحاو ةعورز عسّتتو عدا طسب كانه

 ةينامثو ةنامو نيفلا ريسي ذإ دعب قرزالا لينلا وهو ربكآلا هدممي رهنلا محتل
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 ادا هده كدت اذا كرا ةزيضررع هعرتع قا ا رشع

 لدانج دنع هاريعو موطرألا نيب ام نقش نوكتق ايروتكف رحب ةفاسم ىلا

 ًارتمولك نيرشعو ةسو ةئاينخو نافل نرجو
 كا

 652: رع ىداحلا لصفلا التيم

 لازغلا رحب يف

 نب رشعو مسلو تاجرد مسن ىلع يلامثلا ضرعلا نم ون ةحيطب عن

 .ضرالا نم ةحاسف يف لمتشم روغلا بيرق حطبأ ءأملا نم مي يو ةقيقد

 تناك امبرو بصقلا ماجا ةفاك اهفارطا نم اهب فيطن تارتموليكة دع غلبت

 رب زاتجيو عاقصالا كلت ف تشرتفا يتلا ى ربكلا ةحيطبلا نم ةمطق

 .ضيغم ةباثع يهو لازغلا رحب مقي يب رذلا اهفرط ىلاو . يقرشلا أهف رط لبملا

 ,.ىربكلا ةيالعلا نم ببصلا هايم قلتت ينلا'ةي رجلا ةئيطبلا يراجملا هيلا بلت
 يتامثو سحح نوب عقن ضرا يف شنت يراجملا هذهو . لينلاو وغنكلآ نيب ةمئاقلا

 لوطلا نم ةجرد نيئالثو نيرشعو عبرا نيو يلامثلا ضرعلا نم تاجرد

 . لازغلا رحب اهعمجتسي ةدحاو ةريغض يف لدحنت ءاثمشلا اهرئافضو يقرشلا

 هتادم ةدمعو . رحبلا كلذ هيف ذل يذلا ميلقالا ىلع مدالا اذه قاطأ دقلو

 رحب رسلالا باجلا ىلعو . جنط رهو وج رهنو لور ربخ 0 باحلا ىلع

 حبصتو اهألمتق طبعا أ رثت راهنالا هذهو . روج ريو مح ربو برعلا

 ةحيطبلاف لبملا رحب امتاجرا يف حاسفي ون ةحيطبب فرعت ةرحبتسم ةحيطب اهب
 عافتراب ةحطس عفتري. . رايت هيف نوكب داكي ال ءاملا نم طاس آلا يه امّآذا

 .زاودالا فالتخاب فلتخيف اهدم مايا اهشرتفم اماو ٌةضاقخماب ضفخت و ليتلا

 امي دعرت هب د نطبالا يل ةقركشوو ىهو
 1 2 عسل

 0 ل نول نان نورمتلا ةنهذفلو مويلا ىلا
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 تر دق يببلا نامزالا فالتخاب لصاح فالتخالا لعلو لوقا .رتموليك ةئام

 نيريدقتلا ربكأ نم لقا نوكت ال رمانلا ضيفلا ينف هحيطبلا كلت ةحاسم هيف

 1١و 15 يبأع يفف ًادج ةديهز نوكت لقملا نطننلا ىف ابكلو وك

 ناكنيماعلا نيذه لابقتسا يف اهانغلب الوءاعب ر 1 ا ا

 يف يهو ٠ ةحيطيب اهنم مخض رهن هبشا تراص ىت ءكارتك است دق ايبمحح

 لكم ١ ةنس ليربا رهش قف طرفم دح ىلا اهتءس فاتح ضيفلا مايا

 لقا ضينالا رحيلا نع لوالا رتموأب ١ ةانثا ُهنم مايا يف ةمسلا كلت تناك

 امام لاو م كلا هان اعاد ةقلاتاوا تدلع كت 2: عاق وم

 تداع دق اهارت كلذ دعب أم ىلا مت . تارتموايكح ةثالث دقيح تغاب

 اهتيفلا تارتموليك ةينامث وا ةتس ىلع ةطقنلا كلت نع تنكاذاو . تقباضتف
 نيرتم نيياحالا يف اهكَر د ز واجتب ال دقو رتم ةناتسو ةنامثالث نيب حوار اهتمسو

 كيش هلك اهرمغ يف َرث لو ٠ ًاقصنو ًرتم ىدنتيال اهنم عضاوم يفو انفو

 يع ل1 دك هايس ةععاو :ةقانعم داما ةءاجف هارون لاو عزان ود

 ةرماع ةحيطبلا تناكو ججبنملا فئاوطو فوص "ما اهضرا 50007

 كانهو ءاملا ةباد نم دع هلوانتي ال ام اهفاوجا يف ىعسيو ءابصقلا رزملاب

 ءزو لك ةئادلا كلت نم نوقالب ريونلا ل هاو . ةيئاملاريطلا ةحراج نم تافارز

 يف ثامرالاو ىكارملا ىلع وطستت اهنا يبغلب . ةباغلا ىلا ةيراض اهناف ءالبو

 تارعتزلك ةييبت لع نقي الا ربل نعمك اذاواذهأ + ةعاطلا اهروع
 ةدعا اهمصم“ ةفاشو نوكي رسبالا تاما لع فقام ريوثلا ىرق ىرت

 ليلا ناهس طسنوتلو عاعلا» ءاطختتال فرملا ملم يبهو تارتموليك

 ابلهالو ريثكلا قالب لهآ دلب نايعلا يف ريوتلاو ٠ تارتموليك ةمالث ةبارق

 لوفملا نم مهتقلخ يف ناك ام ريغت دقو زعالاو ناَصْلا نم يف لاوما
 الو . نطاخ ةبيط نع ملسلاب اهريغو جاجدلا مويلا نوضيقت ميف ةقاحملاو



 ل

 ىلا انطبه ًارتموايكر شع دحا ىلعون ةحيطبب ضيبالا رحبلا مغدنم نم انك"

 رقم نيمست ىلا نينامث نيب نم ةتعس نوكت نيبنملا قياضتم ءاملا نم ليسم»
 نيرشعو ةسمخ ىلعو . بيلد روخب مهطئارخ تي تاعايسلا باحصسا هيمسي

 نوكيو لازخلا رحب نيملا تاذ هب نرتقي مغدنملا كلذ نم فصنوًارتموايك
 جورخ ةعطقلا كلتىلع « بيلدروخ » قالطا يفو لوقا ءراسيلا تاذ رولا

 2 او نك ادع يلد روخ لضفي لازغلا رحب ناكال هئاف ةريحلا بجوي.

 ليسملا كلذ نا اع 0 أعم امهيلك نيجزامملا نيب رجلا لع ةمسا ىتت ناب

 ىلا ةجاح ىرا الف بيلد روخ مساب ةيفار ملا طئارللا بلاغ يف درو دق

 قرم نع لالا رف ادم كلتح ةلوؤزت .أ مسا نم مسالا كلذ لادبا

 تارتءوايكلا ماقرا ًادبم ضيا نمو 0

 للا نيو ةئام نم ةتحاسف غابت :. موختلا عس او بيلد روخو ْتلَق

 "ل نضلو "فول بهم 00 لور رهن هايم هيلا يضفت رتم يتئام

 لازغلا رحبو . مّردتسم رادقم فرمت رذعتي كلذلو ظييلا مايا يف ةرهاظ 0 0

 لع رولا ن م اردق لقا نيعلا يأر يف وهو ل را ةعس هل ةطقنلا 0

 نارتم روكلا كَرَد طسوتمو راتما ةعبرا ةطسوتم نوكي ذا دعبا كر

 ًارتموليكْنرشعو ةيناث ةفاسم يف كيب روجاملا الو فل ةاركما

 . ىرجملا نيب ةنكلو لاغداو ”كاسمرايستلا نع هدي كانهو نرتعملا كلذ م

 ءالا نوكي بيلد روخ ينف ني رهملا يف جراختو فالتخا ىلعف ءاملا لاصخ اما

 ا ام اقافش اثار لازغلا رحب يفو . ضايبلا ىلا ًابراض ردك ًاْنَر

 ةئام ةتعس نأ ىورو 14/5 ةنس رب وتكأ يف لور ربهم نكلف علا

 ةعاسلا يي دحاو ليم ةيرملاو ًامدَق ةرشع اتنئا كرادلا طسوتمو ًامدق كردورشعو.

 : اعضنو اهون ارا نيتسو ةثالث يا ةيناثلا يف ًامكم أَم امدق ؟رمسو٠ ٌردتسملا بيرقو

 1 ءاملاب نيتلفاح لئنيح ناتتضلا ثناكو لا
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 همجأ ةخبَس امهنيو نييزاوتم ةفاسملا ضم يف ناريسي ئارهلاو ..ضيبالا
 .ًارتميتنس ننيثالثو راتما ةثالث ردقب ضيفلا ىصقا بوسنم نع اهعافترا نوكي
 بثق دلبلاو . فارطالا ةديعب ةريجب الا نيرون كم مايا ةمقبلا كيتلاخأ الو
 .يف اذكو بطر راح هّوج رجشلا ةمداع ءادرم ةضراو هل قنور ال بشخ
 .ىرمالو ديمي ىدم ىلا لازغلا رحب اهمصت دقو . ماس ةضوعيو ءاتشلا رهشا

 اهلماطحمنا ىلع ةبقاب فورجلاف ضرالا فيحص يف ريذتلا نم ًافيفط ًاثيشالا
 .دنعو . دج ةئيطب اهيف هني رج نوكت ابسو عقانم يف اسوطتما قشف رزتلاو
 رسيالا هبناج ىلع مظع روخ رحبلا ىلا عقي نرتقملا نم س ماخلا رتموايكلا
 لامشلا بهم نم بصي اهنا ”ناقلاو . ينرعلا ايي دالبلا كلت مما دنع فرعي
 تران اذاو ٠ لأ رهن لازغلا رحب لصي هنا ةنع ليق يذلا روكا وهو يبرغلا

 طققستف تامفترملا نع ىبارتت هايملا نا تنقيا اهرّدح تنييتو ضرالا ىلإ
 تايابصو ضويف رخآلا يناملا ىلع ةنم لمحت نا دمبيالو رحبلا كلذ ىلا
 دنعو ٠ ءاملا قيقر َكَرَدلا بيرق ةنكل رتم انئام ةتعس روكاو ٠ مددم مايا يف

 .لع ةنم ريصي ىتح رحبلا نم بيلد روخ ىتادتي فصنلاو عسانا رتمول كلا
 ركح+ ةلاحرلا اهركذ ىأرملا ةقمان ةدرف ةبلد كانهو .رتم يتئامو فلا
 .بيلد رو روألا ىدس يبس دقو ضرالا يف ملعم اهناك نيالا ّفطلا ىلع ةمئاق

 :ةخبسلا ةيشاح ءارو ام ىلا رسبالا لحاسلاو . ةبلدلا كلت مسأب 'هأ ةيمسل
 .ةقصالتم ةّرالتم يهو . لمنلا مئارج ةعدا ىثشيأب ابشع حيفا الا نيل
 نم ريونلا ىرق كانهو ةميظع ةريقم يئارلا اهبسحي دقل ىتدضش ىلا اهمؤعب

 اهابأت ةميقع ضرالا تن اكرهنلا يفك اديعصت تلغوا ًاالكو . ةعساش ةيطلع فارما

 مقانمو ءامسلا بادهأب اهفارطا قحلت بشع تاذ رافق كانه ىرت. سوفنلا

 .نركت ذل قع و دعو رولا ليست ىو نييناملاب فيحت يئاحرلا ةعيسو
 ةةسمخل ىلا ةمبرا نيب نم فاتخي روغلاو رقم نيرشعو ةسخ نم رثكأ ةتجرف
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 5 فارزلا رحب ِق يهامك ةداحب تثدسل اينكل امل دعال ةنابلو ”مايانحو راتما

 ٍِق فارزلا هايق شهدم بيج لازغلا رحنو رحبلا اده ننس نيابتلاو لوقا

 نم نوكت لازغلا رحب هايم نا انيب هفورج نع ادج ةضفخنم ضيفلا مايا

 ًارتميتمس نيتسو ةسمخو رتم نم لقاب نوكت ال هتروفو . ىوتسم لع هفورج

 يذلاو ةديهزا لازذلا ةروفو ٠ فولاملا ضيفلا مأب يف ىتح نيرثم ىلا

 050 رثم وأ زتموع رثكا هيلع ولعت دق هانملانأ ”كاردا تبعصتسإ

 يتلا ضرالا ىرت كلذ عمو ''”ناضيفلا نمز يف ىتح اهطاطخحا ىصقأ قوق

 كلت تزواج اذاو . قيحس ٍدسب ىلا ةدتمم مودتلا ةعستم هايلا اهرمغت

 ةمبس عطاوم يف نوكيو راتما ةتس ىلا ريصيف هاما قمت ديازتيادمص ةطقتلا

 تارتموليك ةدع ىلع رهنلا نم نوككو راسبلا ىلا سارغالا ودبت كانهو . ًافصنو:

 نلاوكاتالاقؤب ارركم روبحلا ةيظسارو امرنا نمكلا ترانا قركو

 ِكلذو ضيفلا مايا يف هأيملاب رامقنالا ءايس هيلع سيل كانه رحبلل فحالملا

 نامزا يف نوكي نا دب ال هنا ريغ فارزلا رحب ءاحنا يف هاندهاش امل ٌتضلاب

 اهيفنكت مل هايم اهتلوانت ولو ةتيجنفسا ماّوَقلا ةنخر ءام قب رشم حابس راطمالا

 ٠ لفلا ميئارج هيف تحازتالو تارنالا هيف تماق امل ّآلاو ًاقيقر ةاشغلا

 : ةب رجلا 'ىعب اهيف ءاملا جردم ناككلذأو نيه فيفخ اهّرّدح كانه ضرالاو

 . ًارتم نوتس يه اذاف رهنلا ةمس انيبت كلثه نيرشملاو ميارلا رتموليككا دنعو

 ةريج يف ةتعس نوكت يدنفا دو# ايما ريو اب فرعت ةمخض (روخ )

 تزل بهو ناارت ب اشعل هيو ةنلاطلنو كم نراملا
 مخل , ع 3 222( 000 : 1 4 5 ساس # هب

 نادجو أنل سيل ربت وهو ديلا رت كاليكربن هأيم نا ليق ٠ قراقر هؤام

 ةثالث نيب نم ضبفلا هايءو ضيفلا هاين نيب قرفلا نا نجم 'نف لوقي (1)
 لي رباو سرام يف اهضائخما ىدقا نوكي و راتما ةعب رأ ىلا
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 . ايونراه باضه نم بضي هنا موقلا ةنمخي يذلاو .ريسيلا آلا هرما نم

 ةفاسم نييزاوتم اهالكرعو بونملا وحن هجوتي نرتقملا ءارو ام ىلا رحبلاو
 نءاهضرإا تمفترا ارو رتم ةناهتسو ةنايعبس نيباهتعس وكل ةقشاهنيبو ةيئاث
 .يدربلا تاين كانه نيثالثلاو يناثلا رتموليكلا دلعو 16 نيتسر دقب ءاملأ

 .نيينملا نم ءاملا ةيشاحوسكي,و هو ضيبالا رحبلا انحرب موي انع باغ ناكدقو
 فتليو انه رزش الو ليلا رحت ف يدربلا قاس لوطي تسل ةقأس نا ريغ

 .نيرشع لع ةتعس تكدامت الق قيضف ءاملا مطس اما . كانه ةفافتلاو 'هترازغ
 كانو راشما ةتلمىلا ةسخ نيب نم ةطسوتم نوكي ديس. هروغ نكل ًارتم

 وهو ادا بارساالو ًابارسا ةدنجم دونج ةنم نوكي يرودلا ”يِعْض روفصع
 .ءاذإلا ةديدش طورصلا ةبايذ كائهو : ىعالو ءاصحا 8 طيحال دارملا

 .دهاشبال فيثك اهددع ةمخْض عاقصالا كلن تازيمم نم يو ملا ىرقو
 نبرشع نيب نم ىرخالا نع اهنم ةموثرملانوكت .رأطقالا نم رطق يايف ابلثم
 ٠ نهنلا دعصت تنأو ةضرعتسم حسفنت يدربلا ةيشاحو اتم نيس لا
 اهب فاح براقتت نيتسلاو عباسلا رقم وليكلا دنع رسالا بناملا ىلع تاياغلاو
 . تارتموايك ةئالث ءاهز اهلوط ةفاسم يف امل ًامزالم ًافحالم قشي رهنلاو
 .تاقم ضب اهتعس نوكت ةيشاإا نكلو مرإلا ةميظع تاباغلا كلت راجشاو
 يفو .زاشناب ةدهان ضرالا ذا بجعم ريضن ةمقبلا كلت ىأرمو راتمالا نم
 ةرثك ىبع ةليفلا كانهو رجشلا قمان نم تافلاختم قئارط بيشملا لهسلا
 ..هضارعايف اقع رعي هنامزا' يف رولا ناكأمي رعقنتسم نكالا ففطلا ىلعو ٠ رامتو

 عقو دقو . كاسملا ةدامب مادسنالا اهيف رهثلل ثدحي يتلا ةناكملا ًاديم كانهو
 ةعبسلا يضف رهثلا ليسم اما . نم ىلوالا ةلتكلا ىأر نأ 18١ ةنس يفورنل
 حضاولإ نمو ٠ فارجلا يلاع فحالب مويلا وهو ةريسلا جيرعتم روغلا ديعب

 يَلُذ ره: ةفص يف ةنلق ام مجار (1) را



 لااسقلارج ىف لأ رهف بصم
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 .ىّوطم يف كاسلاب دادسنالل ًةضرع نوكي ةريثكلا هحيرامت يف هنا نيبلا
 الو كلذ نم أشن بواسالا اذه ىلع هوم كس اذاف اهنم واطموا ٍدحاو

 يذلا ّيدربلا عقتتسم يف كربلا يا « تاهيملاو » ناردغلا 3 00

 اهنم ىتادتيف دوم ىتح ىرسيلا ةباغلا قرافي رهنلا داكب الو . ةريحبلا يف

 ةأجافم ةكرد براقتي كائهو . فصنلاو نيعبسلاو كلاثلا رتموابكلا دنع

 قمعيف دوعي نا ثبليال ةنكل ًارتميتنس نينامثو دحاو رتم ىلا ”هروغ ريصيف
 كاكفنا نع بيرالب ءىثانفقراقرلا اذه اما .راتما ةمبرا وا ةثالثث نوكي ىتح

 ىلا اعدم ةكرلا تناكام اريثكو رهلا عاق يف ةمكترمهتدام بوسرو كاسملا

 نم ىرخا فئاوط هيلا لبقت مث هارجم ضرا مقري ”لحنلا كاسملا ناف همادترا

 اهدنعربصتست ةكرلا تكردا يه اذاف ةهجو ىلع ةيفاط ليسلا تايافنو لالا
 هذه يف رهنلا ليسم نا رهاظلاو لوقا . ىرجملا دادسلا كلذ نم لصحيو

 ةنسيف ناكامم رسيالا يناملا ىلا ليمأ مويلا وف ب رق دهعنم ريغت دق ةطقنلا
 . هيف تمقو كاسملا نم ةكر نع ًاكشان فارحنالا اذهنوكي نا ورغ القادحح

 ريسي وهو اشاب يسحي ةلزانلا تلزن نيمبسلاو عباسلا رتموليكلا دنع كانهو
 عيباسا ةتس ةبارق هب تقلعف كاملا يف ةتنيفس تمطترا ذا رهنلا يف الوز:

 يف نيدب دنع ونرام ةكردا نا الولو لجر ةئام ىلع داعتيام هرْفَس نم كلهو

 رخمتدقلو . ًاعوج كلالملا افش لع ذعموب اوناكذا سفن مهم تنلساا نإللا

 لوصولا نود لوح تناكو كولسلا ةماتمت مقانلا نال رخاوبلل دوقولا بلج

 ةرشعوا ةعسل اهلوط ةفاسمو رهنلا نم ةصحلا هذهو تلق . ىطاحملا ىلا

 يف كالاب سابحنالل ةضرع اهمال رطاخملاب اقوفحم اهكولس نوكي تارتمولك
 ةنكلو ًاصلخم ليسملا ناك ١ة.1و ١5.١ يتتس يف اما . ةنسلا نم ةقئاط
 . يونج ةطقنلا هذه نع ًاريثك دعبتال ةمطق يف حف ةنس عيب يف منتما

 اة ها“ ةنس يف لجأ ىلا عتتماف داع مث 01(

 ل
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 ؟رتم رشع يبثا ردقب آلا ةعس هل سيلف .ةبسن ريغ ىلع قياضتم كانه ليسملاو

 اهبايتجا رفاسملا ىلع رذمتي ايانثوذ هارجمو . فصنو راتما ةعبرا هروغغو
 رنواكلا ددعو . ءايصق ةحيطب الاراطمالا [:رأبا يف ضرالا نظاالو

 ةتعس ديازتتف ةموشلا مقانملا كلت نم رهنلا عزتنب فصنلاو نيعبسلاو عبارلا

 ردشب ءاملا حطس نع هفورح عافترا طسوأ نوكيو أ ارتم نيثال“ نوكت ىح

 ىعسا يلاغلا يف نوكت نيبكتلا الك ىلع ضرالاو .ًارتميتنس نيعبسو ةسخ
 لغلا ميئارج نيعلل رهظتو لغدلا زرافتم نميالا بكتلا ىلع ىرتو كلذ نم
 نيناهلا رتموليكلا دلعو . بيشع ضرالا نم طيس يف ةشرتفم راسيلا تاذ

 لوطو رتم ةثامبرا ةمس امل ناردغلا نم ةفئاط نوكيق ًاحسفنم رهلا حطبلي
 راطقاللا كلل فارغا لوي ةخيسف كرب ربدقلا تايلاع.يفو تضنورتمولك

 نرم ةباصلا لازنلا رحب تادمم نم رخآ دمم وهو وج رهن جرخي اهنم نا
 ةازاوم ىلع ةرات ري يبارع دما 8 ممدنع فورعم وهو“ ابونملا بهم
 رتموايك نيتسو ةمبرا ءاهز نوكت ةهيط يف هنع فكي ًاروطو رحبلا كلذ
 بيلد روب رحبلا يقال ةطقن نم يهو يدابامأ ةحيطب دنع ةنع خلسنم وهو
 رحبلا نع يصاقتلا هليسم ىلع بلطي ًارتموليك نيعب راو ةعبراو ةثام ىلع

 يدنه رك ةرجش ةفحالم وج رهن ةفض ىلعو . نييلا ةقمرت عضاوم يف ةنكل
 ءاقلت كاسملاب لازغلا رحب منتما 5 ةلسيفو ٠ عقصلا كلذ يف ضرالا ملعم يه

 رسنالا نكلو هواع ىلع ًامقم لازيال كانه نيالا فارملاو:. يتالتلا ةطقت
 نوك كانه وينو هلي رسةاسو رش ءاملا نايف ةحاشم الو .ضفختم
 ةيمجا حير لا في رشنننو بوطرم راب تاحيبصلا ميسنو ملفا
 ءدب ئداب رظانلل حولي نيناملاو سماخلا رتموايكلا دنعو ٠ مومشملا ةديدش

 فصنو ليم هني رج نا ىورو ماب ةنس رب وتكأ يف وج وهن نكلف ربع )000(
: 7 8 2 
 هروغ دعي انا .هتبل ايو امدق نورشعو ةناعب رأ ةتعسو ةعاساا يف
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 ميقتسيو ٠ قوفام ىلا ةطقنلا كلت نم ةرثك ىلع وهو نويبرفلا رجش
 رسشع ثلاثلاو ةثأملا رتموايكلا ىلا ترص اذاو.ًاليلق لا ةقئلخلا يف هَنَدَس لعربلا

 نع نوكت نيالا بن املا لع ةطسبنم ةريجش عاقب ىلع كانه كرصب عقب

 اهب دابعال ءالاب *: ,اغاببسب دالبلاو . اهتبارق وا رتم ةاهبكو فلا ىلع رهلا

 .ىّرق الو عايض اهب نوكي ال نا برغتسملا نمو . متدلا نم لييقلارفنلا آلا
 فيك نيسرالاو كلاثلا رتموايكلا دنع ريونلا ةدلب دعب ضرالا ىلا ىرتامأ

 يضفت عاقلا ةديسب ةريغص 0ةنحاس كانهو سل اه نم اا ره راع

 رخآ روخ نيرشلاو ةئاملا رتموايكحلا دنعو . رسيالا هبناج ىلع رهنلا ىلا
 انام برملا رحب وه أها يتاونلا انربخا . يناملا كلذ نم هيلا يجري مخض

 يبر ثلا لامثلا بهم رم بصير وهو ًادمص هانيكرف ةحصلا لمش مريخ

 عقي برعلا رحب نا انييت كلذ بيقع اننكل ةمساش ٌةيط نم هايملا هيف بلجتو
 لطم رولا اذهف نمالا نم نكي عمو .:تارمواك ةدع ةطقنلا كلت دهن

 ٠ .يف غرفي برعلا رحبل رخآ ًاعرف نوكي نا دعبيالو '"ضيفلا يف ءاملا نم اج
 يلاوح اهاربك لوط نوكيب نيتريخص نيتحيطب هبابصنا يف ًاقرتخخ لازغلا رحب
 سرقنم مما اهفاوجا يفو ةريزج هجرد يف هلو رتم ةثامتا اهتعسو رتم فلا

 رتم ةئام نيب نم يههف لازغلا رحب ةعس ىلع فيذي ةنجاسلا هذه ةمسو رحبلا

 هنكل ليربا رهش يف ىتح ةليكَص هيب ةيرج رهنلو . انتم نيرشعو ةئام ىلا
 نيرشعو ةسمخ ىلا دحاو رتم ناب ةطسوتم نوكير عاقل ببررق روغلا ليلق

 نوكك ةفاسم ةئتم انبكر دقو .ًارتميتنس نيعبسو ةسمخو اد حاو ًارتمو ارتديتنس
 انتدص قراقر هايلا تراص كلانهو ًارتموايكر شع ةثالثردقب يقالتلا ةطقن نع

 ( برعملا ) رولا هو يداولا ىلا لبجلا نم ءاملال يسم نجاو.ارعهجو ةئجاسلا (1)

 75 تيرتلا رب رع نتا روكا دنا ىلع هتطي رخو ورخم حتاسم ”لدت (

 ةنيينيو ورغم ةعلطتي مل هنأش مظعو هتءاخض ىلع هنا بب رغلا نمو
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 امىصقادنع هنكليب رغلا امثل رمش هتهجواماو . ةنعانب رضاف ريسلا ةمزالم نع

 ار قدا ضب لاقلا قدح يف ًابهاذ داس اقارحتا فرحتي هلوط نم انف

 رو قاما فس نكي اس كاقهو + لضرألا ميدا يف ًاهئاه ديمب ىّدم ىلع

 ال ءارهج لوهس يف قشي وهو . ةحاسفلا ةريبك ةنيط تاطسنم هيقش لعو

 نيمبس هللا هجو نع اهعافترا طسوتم نوكيباشمالا قولا ايف وشفي

 ا صولا ا دك دنع ًارتميتذس

 ٠ رحبلا كلذ تازيمم نم بصقلاو ةبصق ةتيشاح تسيل نا يف اسال

 هم يا لا
 نيميلا تاذ كانبف تارتموليك ةينامث لع نرتقملا نم تنكاذاو .اهترمن

 . لهالا ريثكردقلا ليلج وه اماهنم اجئدلا ىرقو ''”قيدازر راسيلا تاذو
 ةزالتم ريغ ةزرافتم صاصخلا نم دعب نضراعإما وال ةيرق اهدنجو

 قلق ءارج نم دئادشلا مهب تلح اجيد لهاو. ةحسفنم ةدحاو ةعّقب ابحت

 نويجتذلا ناكدقلو .ةلج تكلمه ةرذلا عورز نا لجالو اهتداهزو ربنا هايم
 دق :مويلا مهنكلو مه ءوبر نم تنادت اذا ةراك وم" نولفج م دن امف

 نا نوفكتتسي ال ءاملا سرف تديص اذا مهف مهترفت مولع تبهذو 0

 ءالحتسال ضيفلا نابا يف روكا اذهيف رفاسل ول دوأو لوقأ . اهل نم اولواتتي
 برعلا رحب تابابص نم ةبابص قملاب وه ناكاذا ام

 ىلاغلا يف هتهجو نوكت روكللاب هئاقتلا ةطقن دعب لازغلا رحبو - وع

 هفحالبو . يهيم كابا اول قارمتح يلا لع مو و

 ةبيشع ةزافم فِ يضمي وهو راسيلا تاذو نيملا تاذ يدربلا نم ةيشاح
 يف يتح ةروفلا نم "يش ىلع وه سلو . هتفاسم ةمأع يف ةليقث ةرتاق هنب رجو

 ”( برعملا ) دالبلاو ةراملا يو قادزر عمج (1) .
 ( برعم ) نيلورم اوضف اولا مقل لفبلا_(؟)
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 ينل عئاقتلا لب اممجتسم شارت لهم ىلع اجر ثم الث م ريضف نم ِ

 ارتم نيمبس ىلا نيتس نيب نم نر ةحاسف طسوتمو . اهيف قش

 رت نيتولافلاو سداسلاو لاما زسرليكلا دعو ًاعضاوراتما ةقاق وع لةمو

 بصقلا نع ةيراعف هفورج ماو هيلحاس الك ىلع جيساوملاو نسلباواهتكالا

 . برعلا رحب هيف عقب كانهو نيمب رالاو ةّثاملا رتموليكلا ىلا كلذ ىلع ميقتو

 ءرهتلا ىلع ينل ةليلقلا تابطتحلا نم بطتحم يهو برعلا ةباغب فرعت  ةياغلاو

 كانبف ى رخ |تاهج يف راحشالا رئاس نع فلتخم ةهملا كلنيف هيقش راجشاو

 ليطتسموةرضملا ةرين قاروا الدكت اش ةاضعرجشلاةماعف ةلق ىلع طنسلادجوب

 * بيشع حارب هءارو امىلاو» دحاو رتموليكر دعب رهلادنع نم ضرع نوكم ةباغلا

 دكا ة ةريحش عقب هيفو ءأملا ةقيقر فارطالا ةحيسق ناردغ هضارعا ُق

 .راوغالاو تاضفختملا يفآلا ءاتشلا ةنمزا يفالو هايلا ةقبط: ال كانه ّنبلا نا

 زواجي ال راطمالا مايا يف امتروف مانمج نا ىلع "لدن طارشا فورا لعو

 نينامث نيب نم هتمس غلبت ليسلا رهاظ عساو برعلا رحبو اذه . دونر ات

 عقلا دع نم دع ةليإ فورج 0 لا

 تمسي ًاليلق ينثثي فصنو تارتموايك ةمب راب كلذ بيقع ةنكل لامشلا بيهم
 هرما ءاصقتسا ناكمالا يف بلو باغ ينأحباس يضكي هنا رهاظلاو برغلا:

 كاسل ةدامب ًامئتمم يتالثلا ةطققث نمرتم ةنئاهثالثو فلا ةفاشم ىلع نوكيهنال
 راتما ةثالثو راتما ةثالثنيب حوارتب هئامروغو هبصم دنعأهل ةليسالو بصقلاو

 يقالتلا ةطقن قوفو . هيف ةبئاشال فاص ”حارق هؤامو ضيتتلا نايا يف فصنو

 ربعسد يف نلف هزاتجا دقو ريلعا فيفط الا ربنلا اذه رما نم معي ال (

 ايكعم نوكي فورج هلو ًامدق نيتسو ةثامالث غلبت ٌةتعس نا لاق 1مأبه ةنم ن

 0 الارسال رودي هايم نا ةنيبت امثو 07 رشع ةسه ردقب ضرفلا هايم ل

 مرح عاطل
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 .كلذ قوف امىلاو . لازغلا رحب اهقرتكحيو يدابماوا تيك ةحيظب كانه ل يلقب

 .رثكأ يف ةدراولا ةينكلا يهو تيك وا تيكر هتب راصمالا كلت يسانأ دنع فرعي
 رطشنت نيرشعلاو دحاولاو ةثاعبرالا رتموليكلا دنعو . ةيفارغجلا طئارألا

 فصنو رتموايك ءاهز اطوط ةبيشع ةريزج امهنيب نيرطشب ةحيطبلا هذه
 اذاو .ةرتمنيسمتسو ةئام رسدالا ةعسو رثم ةئامبرا نيالا رطشلا ةمس نوكتو
 مخض روخ رهلا يف عقب كانه هلوط فصتتنم ىلا نيالا رطشلا ل رع

 عقت كانه ةعس هلو هيلا ةراشالا تّرم دقو يلارع دما ايمب ٌمدنع فرعي

 ىلع ةحاسفلانف ةحيطبلاب ةفيحلا ماجالاو عقانما اما .رتم ةئاتسو ةثامس ني
 ةبصنقم راوغا ةقيفللا يف يعو رسيالا بناملا ىلع كلذ ايسال ميظع رد 3
 رومخلا ةرئاد عاسنا ىلإ يدؤي رهنلا هايم يف ةدايرلا نم ليلقلا ل

 ًالئاه ًاعاسنا

 دهاشملاو رسيالا بناحلا ىلع يتلا عقانما ةعس جارختسا رذعتيو لوقا

 اذه ٠ تارتموليك ةدع ىدم يف رهنلا ةفض نم دتك عقانملا كلت نا ناييلا يف

 .هنكل راثما ةثالث غلبت اهفاوجا قمعا يف يدابما ةحيطب يف ءاملا روغ طسوتمو

 نم هءام لازغلا رحب اد نك 1 طل قو نيبنملا ىلع أ قولا

 ٍليسم يف ديور اهدي وه مث ةيلبقلا راهتالاو ماجالاو مقانملا هايم هيلا باجتتو

 نوكي ضيغلا تابا يفو . رحبلا كلذ ىرجم وه رارقلا ديعب قياضتم
 نامرجالو افيقو [رةمواك سنس لع سوقوو ارامولك ركع هنن قم او "هلوأط
 ًاثنم ةحيطبلا نوكتو . كلذ نم مظعأ رّدق ىلا ضيشلا نابأ يف ةحاسفلا تراص
 لوماحلاو ًالجألا لثم للاحطلا اهنم امسال كاسملا باشعا :رم ءيثل

 ”الفيئاملاملاملا ”يحاماابيدا يف ةحاسر يثكا اهريغو ناطيشلا ةثدوو ايدتفو ردلالاو ٠
 ايفو تايننم يش مقانملا يف بصقلا بوشيو» ٠ ةهللا كلت يف هل رْثأ

 .يدربلا اماو . لبملا رحب يفام ةبسل لع رووج سل ةنكلو يركسلا د سبصقلاو
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 رتموليكلا نبي ايف ًالاانل انمي لو ةحيطبلا كلن امهنع تلح دقق جبتتلاو.
 لازغلا رحب يف يدربلا دجوي الو . نماثلاو ةئاملا رتموليكلاو نيئالثلاو يناثلا

 لوقا . ةرثك ىلع ةئاملا رتموليكسلاو ينازل رتموليكلا نوي ايف نوكي.ةنكل
 هل قيب مف جبنملا عطقنا تح ةفاسلا ضعب ىلعون ةريحب نع نوكت دكل مو

 يف رحبلا تاكاسم نوكل ايس كوش او ”يدربلا بايغ ناك ارو ملعم

 فاوجا يف نا مث . لبجلا رحب يف اهنم 8 ًآكساه "لقا ةطقنلا كلت
 الف ةحيطبلا يف رخبتلا اما - سكر سيسنولابلا نم ار يثك يدابما ةحبطب
 ضيبالا رحبلا بسحو تلق . فيصلا نامزا يف رادقملا ريبك نوكي نا دب

 نيتككرلا نيتمساولا ونو يدابمأ يتحيطب يف لازنلا رحب داريا نم ددتي ام
 دنعو ٠ ًايسج ًاصاقتلا صقتتنا دقو آلا هيلا داريالا كلذ ريصي ال تح
 وهو رهثلا ًادتبمو ةحيطبلا صتنم كانه نيسملاو نماثلاو ةئاملا رتموليكلا

 :ىلا ةئام نيب امف يفالتخا ىلع ةطقنلا كلت' يف هتخس نوكك تيكر هب فورعملا

 اماو ٠ فصنو راتما ةثالم ىلا راتما ةثالث نيب ايف هروغ دعب و ارتم نيرشع

 رحب عقيب ةيحانلا كلت راوج يفو . راصبالا اهكردتال ىتح ةرتفو ةم اهيفف ةتيرح

 حسفنت ةليسلا مداع نيملأ ىأرعب ليدباو سرام يروهش يف نوكب نب ”رمح
 نيام ةيط هيو . هبايتحا رايسلل ىأتيال ىتح ضرالا يف ةرحبتسم هايم.

 هلوط نم نيتتسلاو يتاثلاو ةئاملا رتموليكلاو نيسمخلاو نماثلاو ةئاملا رتموليكلآ

 ىتح روفلا ىلع قياضتت يه مث آرتم نيئاميو ةئامردقب ةمس طسوتم هل نوكي
 نييثملا ىلع ابلضاف ةحاسف اماوارتم نيرشع اهيقش نيب ام حاسفنا نوكيا

 كانه ربللو ءابصق رنج هيف نوكت ةفاسسملا كلت لالخ يفو . تاكاسملا اهمطتف

 رمح رهن نا 14٠٠ ةنس ربوتكاا لابقتسا يف سردنس نقبكلل نابتسا دق ()
 ةتعس اما تاكاسملا ةمحازت م نمو تارتموليك ةينامث اهردق هلوط نم ةفاسم يف ”بركر

 يب رغلا لامشلا تمس يف ةتبهرذو راتما ةتس مروغو ادري نونا اهنا ىورف.



 تا

 حارب نوؤارلا ىري الق هئاحتاو هفارطا عيمج يف لحملا ريسمو . لحقلا ءانحس
 «طرع يف ةشرتفم خابسلاو عقانملا ناف عاقصالا كلت راهنا نم رهن ىلع هلثم انقلب
 نيردقملا عسو يف.سيلو ءامملا فارطا سامت اهنا ىلا نا ع فاق
 :كيرخاذاو«نيداعلا ةزيك كارو ناردع [ءافحا ف نوكتو اهلاف نوت

 ناك داده ا نيعب را هتعس حبصتق ضرعتسي هارث رونلا ةلايقتسا ىف ًةليلق

 ”قرتسي دقو راتما ةمبرا ىلا ةثالث نيب نم نوكي كَر د هلو نيئالثو ةسخ
 بوسر كلذ س يس نوكي نا دعبي الو .”هنود ام ىلا وأ ًارتم ”هروغ نوكيق هوا

 8 عيمج ىف رهنلا رهظ بوكر كر نوكي نا ديالو . رهنلا رارقيف كاسملا ةددام

 سيلو .ةعنتمم ايانثو جيرا قف عياقتلا ىف هليسم نال ةباغلا ىلا اًناش ةئسلا

 0 فاط ”لافج كانه نوكي لب بمصقلا ةديدم سصاقم ن م ةطقتلا كلت

 ةرماغ مياقتلاو .اهضافرو باشعالا ماطح نم مك هب قامت يرجملاو ءاملا هجو
 ةطقنلا كلان تناك ءاونالا تراثو فصاوعلا تبه اذاو. - اهيف ريخال

 .باآب, بارخ ضرالاو .اهيف ةشّوحتم مّوكتت تاكاسملل طع اهزئاظنك

 خابسلا هذهو ةرثك ىلع سكر سبسيولابلا ناويح اهيف ناريغ اهيف سرغ ال
 ليسم يف نوكي دقو . ًارتموليكر شع ينئا وا ةرشع دمأ ىلا دتم ةبركحلاا
 كانه ةعسلا فلتخيو وئام مرج قرف تناك اينما ةداَم اذكى مرزج رهن
 00 مظعالا هارعدهوش +١9٠٠ ةنس سرأم رهش قوتلق .٠ لك ًانالتخا

 مقدنيعاملا دو ناكو نيتسلاو مساتلاو ةئاملا رتموليكلا دنع يا ةطقنلا كلتيف

 هيف هتيرجوا اتم رشع ىف ىلا ع و ود ةكرب 20 لاس نم
 ةفاسم يف 00 يأ ير ةنم عضو يف هاشيأر دقو . رملا ةديدش

 ةئايدخ نم ار هلام تاكانملا ةلكك لوط ناكو نم ارتم «ةريست
 .فلاخت هيف تاكاسملاو . اهتم آسواهتءاظف ىلع مقانمل هذهرئوصت ةليذحلا ىبأتورتم
 .يمف اهحطس بوكرو اهاطو عاطتسيال يف 2 افلا ريل ره تاكاسن
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 موسج نم قم ةكرب قرحال قاع ةنكل كاني ةنم نيط نم ةغدّرب هبشأ

 اهتلسرتسم نادبالا ةليطتسم باشعا اهرهاظ اهرصانع روهج ةداملا ةئابن

 نا ىلع . يدابما ةحيطب يف تاكاسملا ماكر ةفص اهتفصو ءاملاب ةحياس

 تعزتتا ام ىتم نكلو بمصتسلا رمالاب سيل اهتدام كليكقتو ابعيلخت
 لبجلا رحب يف تاكاسلل ماكو لئم ىلع وطلاو موملا لع لبق اهل نوكيكل
 رتموليكلا تينا اذاو . 00 خراستف ءالا يف ة ةمسغنم صوغت يه لب

 نيش وولا نع تازتمواك ثالث لعراسببا تاق تبل نيبسلارع ارلاو ةئاملا

 يا «روبابلا كورتم » امن راطقالا كلن دابع لوقي رحشلا 1م نيزرافتم

 ةموكرم رهلا نم ةبعش مويلا دجويو( ركتج باتكب لطا ) . بكارملا ةدزوم

 َبهذ مقلم نطب يف ةريزخل روباولا كورتم اما . ةدروملا كلت يف عقت كاسملاب

 يواسنرفلا لالتحآلا رايدراثا اهيف دهاشو هم ةنس يف كيب رجيملا اهيلا

 ةئسلا كلت 'رمريمتيس نم نيرشعلاو نماثلا يف يرصملا م لعلا ناكو لوالا

 تارتموليك ةينامث ردقب مامألا ىلا كلذيلب ام فو. لالا كلف قف

 روب نركم هدم هباوتو انتم فكر ناز وفا اذه تبرك

 ءاملا ريط نم فيثكلا ددملا ههجو ىلع وفطي رتم ىتئام ىلا نينامتو ةئام

 نيبلاط احدلا موق نم ارنا كانه دئارلا فداصبو ل و

 نيناملاو يناثلاو ةثاملا رتموليكلا دنعو . ءالا ةبادو كمسلا دايطنصا يف رهنلل

 يف بونملا نم بصي رهنلا نريع وهو اهربك ا نيبمشب رهلا سشني

 7 برغلا بهم نم بصيق رخآلا بعشلا امأ . « قزلا عرشم» ةهجو

 ضردلا يمقثتسا دقو واوو يوس ي قررت اهرخ وكت زرع رهن هيف عقيف

 انيواو تاجرد ينام ناكف مو. 0 ليرربا يف رونلا مدنم دنع يلامثلا

 الف قرلا عرشمو مقوملا اذه نيب ام ةهيطر اما ةيناث نيسمخو ةقيقد نيعب راو

 .تاءاصقتسا نا ملعاو . ةدودعم الايما تناكامبر و نيقبلا ملع اطوط ةفاسم 5

55 



 ا ا”””و"ك ا

 يف "نلجيه ْنُف تاءاصقتسا كاهو . ًاملاب ًافلاخت ةفلاختم قرلا عرشم ضرع
 لودملا اذه يف هارت 66 ريوس ةنس سراع

 يلامشلا ضرعلا
 ةجرد | ةقيقد | ةيناث جيراتلا : ١

 سرام رهش ةرغ 4 و 3

 نم رشع يداحلا "“ 323 9

 ع 5
 ةنم رشع سماك / 116 ه

 نيمب راو ىدحاو تاجرد ينام نوكي تاءاصقتسالا ةعبرالا هذه طسوتمو

 قرلا عرشم ةلحم نوككت نجله هب ةاجام مص ناف ةيناث نينالثو أاسخو ةقيقد

 يف كب نبل هدعب ماق 9 . لئالق لايما ىلع روجو تيك يره قرتفم نع
 ةقيقد ةرشع عبسو تاجرد يقام هدجوف ضرعلا كلذ ربتخاف ١م<9 ةنس
 . ةيزياجتالا ةيكللا ةيرحبلا نم لف ماقفاقلا امهبقع يف ءاج مث . ةيناث نيثالثو
  انيراو تاجرد يتامث هدجوف ١5٠٠ ةنس ربقو يف روكذملا ضرملا لمتساف
 عريشم نا رولا اذهان نكي اهم هنا ىلع ةيناث ةرشع يتنثاو ةقيقد نيرشعو
 ةريزج ىلع اولد ءاجدلا لها نال عمتجلا ناي نع اريك دن أل قل

 ري والا كلا ع طووول ل ها رجولا يان
 دمص ةيراخبلا ءارجا رسيتب ل ىتح قراقر الح ( 16٠١ هنس ليربا يف )
 نيمست هرومغ ناكو رتم ةلاعبس ىلا ةئاّدس نيب نم هتعس تغلب ذا رهنلا يف
 رم امن يهو مقانملا تاياببص رف هتدام يا هجازمر اما ٠ ا
 هاتأماما . ةيرجالك تروكت ذئمابا هتب رج تداكو ةنكدلا ىلا يئابرهك
 ادع هنثم 0 لاخا الو . يب رثلا بونملا لب بوثملا بهم هيلع بلاقلاف
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 فافملا هيرتمي هنا ميلقالا كلذ يسأنا ىور . ةنسلا راودا ميج يف ًانأش لا
 نيردنس ناكلا هين دنلو تلق زيشا ةنيغن نوك# ةنيسلا عم ةقئاظاف

 جرخ مث تاكاسملاب دودصم هّوأم رهاب اذاف ٠ 14.٠ ةنس ربمتبس يف ناكملا اذه

 يمن هتباور امأ . ادعاص هيف ملقاف ةنسلا كلت نم ربفون يف هيلا "لف ماقفانلا

 . ةياغلا ىلا وغلا بيرق نسا ارذق قرلا عرشم تارواجم يف ناكمءام نا

 ءاملا هجو ىلع فاط هبلاغ انهاو ًاقيفط ١5.٠ .ةئس سرام يف ناكف كاسم اما

 اذه رحبتسي ًابونج روج رهن ممتج يلب |مفو . هل ةمنم ال ًالوس هعيلخت ناكو

 ةنيب نيب ةيرج هلو راتما ةثالث هكردو رتم ةئامبرا كانه هتعس نوكتو رهن
 " ابحاسُتا طرف كي ةبيرغ ةهجلا كلت يف مقانلاو :سيراغ نيش ف ف

 .نريمستو هلام ىلع يأ ءاملا ةيرجهلابقا يف كلذ ءارو ام ىلاو . ابعاسوتساو

 تقرو رهنلا هايم تلح كانه ٍبيلد روخب لازغلا رحب قتلم نعارتموليك

 هوصصقتسانا موقلل عقو دقف مويلا اما .روسيم ريغ ادعص هيف لاغبالا ناكو

 ةكلرف مويلا فلول ردت هك روك راس لوا ركلاو راس هو رتعاو

 لو ممر ةدلب يثو 20 ًابوكر وه نوكيل هلمش تيتشتو كاسلا

 لاقيو ) روج رهن نأ ملعاو . "”لازغلا رحب ميلقا ةرضاح اهلمج دققعلاو لحلا
 فنريسجو ةتس وح ىلع ةحيطبلا هذه ىلا رحبتسي (اضبا ىو وول

 ( 15.٠ ةنس سرام يف ) ةيراخبلا ريس هيف لطب يذلا ناكملا نع ةرتموليك
 ةلابقإ يف اعالقا رهنلا نم يرورد ماقمئاقلا بكر دقلو . ءاملا روغ برقل

 نم فالتخم ةعس هل ليلج رهن هنا لاق ٠ ةنسلا كلن ارم ريفو' يف ةيرحلا

 فصنو ةثالث ىلا راتما ةثالث نيب نم هروغو ًارتم نيعبس ىلا نيتس ني
 نوءبسو ةثام هردق ًافرصن يهاضي كلذو ةعاسلا يف ناتدقع هتي رج ةفاسمو

 لامآلا تقلعت تح اديب ًاطوش 1606 نس يف لسلا اذه ىرج دنا (1)
 ثدحتسم ىترجم هبلا رظانلا نايع يف نوكيو ةئسلا هذه ضيف يف هيلع نايتالاب
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 ةينامثب ةطقتلا كلت دمب نم رهنلا ناكو . بيرقتلا ىلع ةيناثلا يف اسمكم آارتم
 كاسب ًاقبطم ًارتموايك نيرشع ىلا

 . هيلا تفل نا امهيلكلو واو يوس يره هايم هيف عقت روج رهو تلق

 ٠ ضيبالا رحبلا ىلا هلاحترا يف هعبتتف امهلوا ئرجم ناش'رمت ويسملا ذا دقو

 ”هل نا تاساقملا نع جرخأو 1114 ةسووتكا ف اهيناث زاتحا نكلف نا 9

 نابتسيف . ةعاسلا يف نائدقع هتيرج ةعرسو ًامدق نيمب راو نتئام غلبت ةس
 صخشاما . لازنلا رحاهنم دمتسي يتلا راهالا ديس روج رهن نا مدقت ام

 طاسبنال ايش ًارغصتسم الا لينلا غلبي ال هنا يدنعف ةيالعلا نم يمارتما امل

 نا يتايخم يفو . اهيف وه ذفني يتلا عجاضملا ةعسوتسملا عقانملاو ضرالا ريدحت

 الأ ضزالا ءاضف يف رعب هبشا راطمالاو ثيغلا ةنمزا يف نوكتةمقبلا هذه

 هايمتطبهو ةستحم ةيرودلا راطمالا تطحق موي 16٠٠ ةنس سراميف اهارت

 راطقالا ةحسفنم ةحيطب تراص دق نينسلا نم اهريغ يف دبعي. ملام ىلا رهنلا

 طقق يلامثلا اهفرط ىلعو ٠ اهيلع طيح مقانملاو ةبييشع رنج اهدا يف موقي
 ناك امهر ةريجش ًاضايغ رهثلا نع تارتموايكة سجل ىلع نيملا يصقتست
 عقانملا نا لجبال اهيلا ىلوصولا عنتمب ضرالا نم ٍداجينا ىلع الاد كانه اهدوجو
 ةجازم يهو لازغلا رحب ىلا ممجت ينلا راهنالا فلا مث . كلذ نود لوح

 أهتي رج نوك اهريدحت طاسبنال يعو فراصملا ناردغب ءيث هبشا هدفرو
 كيكررحبلا اذه ناككلذلو فرصتالو ةيرجالك كلذ الحص نا قرص

 براهتي وه من انيكر هؤام نوكي ميظع ضوحالا وه اف ليتل, ضيف يف رثالا
 داريا تابث ىلع ًالماع كلذب نوكيف ون ةحيطب بوسنم لزانت انك ًالسنم
 0 فيصلا رهشا ءانثا ليثلا



 أ مح وأ كما





 ا وءقلع

 م: رثع ىاتلا لصفلا فتم
 فارزل رحب ةئص يف

 نعًارتموليكن نامتو ةثالثو ةلامتالم ىلع ليلا رحب نم رحبلا اذه جازم
 ىلا مش ةباغ نع تارتموليك ةيناك ىلعو اهنع بونإلا بهم يف ول ةحيطب.
 نانثثاو قئاقد تسو تاجرد عبس كنه يلامثلا ضرعلاو ايا اهنع بونجلا

 ًارادقم نكلو ( لما رحب نم يأ) هنم ةبعشنم طشاون هتدامو . ةيناثذو رشعو
 يقرشلا بناملالعم يهوروب ةدلب دنع ةثشانا عقالا تازار نمدبلا كغ اذ
 ىف قوش نم هؤام أبيلا رحبتسي هلوط نم ةريبك ةفاسم يف مدد ليلا رحبل

 . فيصلا ةئمزا يف ىتح ًامظع ةنم فرصني ام رادقم نوكيف امل ”دعال هفورج

 لسلق, ةريجي هبشا احطبتم ًاليسم ةتماع ءاضفلا نوكي ضيفا نابا ينو
 ثيح ضيبالا رحبلا يف ًابأَص ليثلا ىلا دوعب ةضمبو فارزلا رحب ىلا اهؤام

 ةيناث د ةرشع عبسو ةقيقد نير اوت دلع هيف رحبلا كلذ عقب

 قرتشلا ىلا ون ةحبطب نع ارتموايك نيبسو ةتس لغ يأ لاشلا نطوملا نم

 راوخالا نم ب فص هايم لبخلا ر 2 نم هردتسي ام ريغ هيلا ىب ايو ٠ ابنع

 ل ماك آن م ةشانلا ىربكلا

 .٠ ىرخلالا راوخالا ايم عمجتسم هيلا بلجيا اعروضيفلا ةنمزايف هبادتعي روخ

 ركب ليومص ىور . ضرعلا نم نيتجرد لمتشم يف هتيرج ةفاسم نوكتو
 ودب ضرالا فرضك ىوتسم نع كمر هلام عجيطمو ةرعو ةظيلغ و هل نأ

 ًاقاترغ آلا هدم نابا ةلاقلذلو ران قا لوح 5 0 ةعس لورانما ةنحا

 .ركذيال كش نوكيا لوذد قت فيصلا نيياحا يف هؤام بضنبر ةنكل ةدام اريزغ

 ةلوادتلا طئارخلا ٍ درو دقو. مهنيمختو موقلا ةهتظم لازي الف هأشنم اما

 ىلا روب ةدلب نع ةفاسلا ضعب ىلع نوكت ةطقن يف أدبي هنأ دبعلا اذه ىلا“
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 .فارزلا رحب يف غّرفيال رولا اذه نا '"”نجورج رتسملا لاق .اهنع بونجلا
 ٌةلامش ةدلبلا كانت ءارو اهف نا اولاق ذاضرالا كلت دابع نع هجرختسا ام هليلدو

 وهون ٠ هايلا نم ءئت قرشلا ليبلا بتاج ىلا ءىب ال اهنع دي دن

 بيرالو اسهيلا ىتارتت راوخالا هذهو و ةعالطتساو ٌةقيقح © مزاي لوق

 " ىلع ةيقرشلا ليثلا فورج يراي اههخيف ليسمو راطقالا ةعساو رابد لويس

 رونلا اهيف قشي يلا ةزافلاما .""”ةيفارغج ةجرد فصن احلوطٍةقشىف !هتازاوم

 5 مهم نف هوفرعتسا نيذلا م ليلقو 5 نم لياقلاب آلا , ىردت_ الذ

 هنع قرشلا ىلاو هيدناجالك ىلع مق عقانملا ةبلغل ربلا بوكر ل أ ايمي م ادوعص 4 هئبم

 ةقحال نايعلا يف ابنك دعب دما ىلا دتع ةبيشع طئاساو ل نيعلا رصيت

 .ةثداح ءاملا نم ةيط اهفنتكت كانه ةرب زج يف هنع برذلا ىلاو . "”طابس رهنب

 ىرتو ةيبونملا ةالفلا يف ةرحبتسم عقانم لينلاب فارزلا رحب عامتجا نم
 نا هيف ةبيرال امو . ةيلامثلا ةالفلا يف ضزالا ميدا ىشغت جساوملاو لاغدالا

 ًانايخا نيبلا ةردتام ةليلوو ةقرشم انو سس لبحلا رو فارزلا رب نين انف
 هذه تلد ارو مرجلا ةميظع ليخنلاو رحشلا نم رهنلا نع ديعب ىدم لع

 نوثوكي ريوبلا ةليبق نم مهف ضرالا هذه مسا اما١ لهأو ةرامح ىلع سارغالا

 عج نم ودص ردت ذا مدحَو ىلع نيلزمنم ةنسلا نم ىربكٍ صح يف

 ةيخئو ا يذلاو اذه . ةمئتمم لجج امو مقانم نم فار امالا ةمساو رحابأ تاهجلا

 رحبلاب هعامتجا دح نم هيلع يلا ضرالا نا وه رحبلا اذه ددص يف هركذ

 اة. ٠ةنس ندنل - تكاليو تسر «ةرهاقلا ىلا سارلا نم» باتك بلطا )١(

 روب نيب لاصتا دوجو لمتحلا نم نا راطفالا كلت يسانا نع ”تجرخا (0

 ل رمالا اذه نا ريغ ٠ بونملا بهم نم هبلا يمري يذلا سّنيف روخ ةطساوب طابسو
 ممالا كئلوأ ةياورألا سيل ةتدزوا امو دعب ققحتيي

 ةطي رقعاو سداسلا قحلملا بلطا (©)
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 بارخ أب ونج هيرج ةرابدا يف هنعارتموليك نيتسو ةئام ةفاسم ىلا ضيبالا
 . الهاالو امل ةرامعالا

 تراك 1500و 1١م5 يضيف يف فارزلا رحب بيسانم توافت نا ملعاو

 .متروف طارشاو هتحاسفل دحال ًاحارب رمفف هؤام رحبتسا اهالوا ينذ ًاطرفم

 رتموي هايملا نا اهنع جرختسي اهتادباو راحشالا بفوس ىلع مويلا ةرهاظ
 بتاقؤويلا ييمزاثا كيايلماو ارم اهروق ناك ةرواحلا نضوالا ةتوغ

 ةنس يف كلذ ف الخ ىلع رمالا ناكو . ارحب ضرالا كلت رثكأراص تحد ارجع
 نكرم ىوصقلا ةودملا يفّآلا هفورج رهاظ لتسي ملرحبلا ءام ناف 4.

 تناكُف ةنسلا كلن" يف هتدام اما ل كانه قورملاو هلوط

 يداو يلاعا يف راطمالا طحق نا ىلع . ؛مه5 ةنس ىلا سايقلاب ركذيال ايش

 تناك امةنسلا كلت يف الاب ناكفّشتلا ناف ةلقلا كلتل ًابس سيل لينلا»
 تاللامث تناكامل هنا يه ةيضقلا هذملل ةلوقعملا ةيرظنلا لملو . 19.٠ ةئس يف.

 كلن نع بونجلا ىلا هيلاعا يف ةهايم تشوحت تاكاسملاب ةقبطم ليملا رحب
 امل فاززلا رحبو رخآ ًاجرنع تبلط جردم اهل نكمل الو ٠ تاكاسملا

 تمطف هتعس قوف ام ىلا .هيف تكشمتاو هيلا تدأتف ٌلهس فرصم

 لوقا . ةقيحس اهنِم ةيط يف دالبلا اهب ترحبتساو ابقوف نم ةقلزتم هفورج.

 1٠٠١ ةنس يف تكحأكف دق لبحلا رحب يف تاكأسملا نم ىربك ةفئاط نا

 ليلا رحيىلاتلاق تابقع اهاقاو امبلهسا نيب رجلا نم اهل ضيفلا هايم ندا.

 نكت مو هيلعلومي مل ًايسخ ناكفارزلا رحب ضيفنا لوقلا ةلججو .هيلأ ةرجفتم.
 ول 'هنا انلق ةيرظنلا ةيضقلا هذه تح اذاف . ريثكب هارح عسو قوف ةنداما

 بضَتآ تاكاسملا نم لبملا رحب صواخ ضرف عم هنأشو فارزلا رحب كرب“

 يراجل دمم ريهظ وه ذا ةتيها ةنع تبهذو واع ًاصقانت صنانتو هؤام»



 ما

 ةفص ىلع يلبي اهف ينآ نا يب ردحيو اذه . "لينا يلاعا يف ضيفلا
 بونجلا بوصص ىلا ضيببالا ليثلاب هعاهتجا ةطقن نم دتبم رهنلا اذه

 لوقأف اهنع
 نيئالثو ةسمخ نم رثكأ نوكن ال لينلاب هعمتجم دنع رحبلا اذه ةعس نأ

 ىلا يضي وهو اضرعتسم حسفني ريسيب هاذ: ءارو ام ىلا ليش كلو اك
 لينلا ٌدصب عيب رلاو ءاتشلا ةنمزا فو ٠ ةعاق ةيواز سرق هيلع مدح لينلا :

 هل هرعأل وهو . ةبصم نع د ةدعابتم هلوط نم ةفاسم يف ءارولاىلا مدام

 ئدم فو . هيقالث ةطش نم ايوا ع داو ةرشع ىدم يف ةرهأظ

 ىلا شيغ بغا هام . طرقم روتف اهب ةتيرج نوكت ًالبقم كلذ دمب ديمي
 .نوكي دعبلا طسوتم ٌهروغ . ضيبالا رحبلا ءام ءافص فاصي سيل ةقرّزلا
 كانه رتم يتئام ىلع ٌهاقتلم نع تنك اذاو .راتما ةنسضيفلا ةنمزايف هلدعم

 فرشا هتماع يف يبرذلا ةفرج نوكيو برغلا تمس يف ًادضق فرحي وه
 نوكي نع ةديدع تارتموليك ىلا هبصم دح نم ربلاو . يقرشلا هفرج نم
 رجشل ضيفتس ىرخأ نود را . فارطالا عساو ًابيشع ءاضف
 تناو ٠ صاق ىّدم لع 0 هرجاهيو ةراث رهنلا نم ىتادتي وهو طنسلا

 ضيفلا بوسنم نم لعا هواه ناك نأ ١مكح ةنسل ضيفلا ملاعم نم نيبتسلا

 ٠ فا يف َرَشَل ةيقردلا هتفض لع ضزالاو . فصنو نيرتم ردقب فيصلا يف
 ةضفاخ نوكت كانهو رتموايك ىدم ىلا يجيردت ءالمتساب ةنع بهذت اهنكل

 .(اليستسا اهنم لقا اهنا ريغ طابس ره ىلع دهاشت يتلاك ةطرعتسم :ةنئمطم
 نع بهذت ضرالاو . يبرغلا باجلا ىلع ضفختملا اذه دحوي الو . رصيلل
 ضينالا رحبلابةقاحلا مقانملاو ماج ألا ىلا ريصن ىتح ليما ل ارق فجل
 .( نجاوسلا ) راوخالا نم ريثك ءيش ( هيتيشاح ) هيقارع الك نم هبل يرتو

 ا سداسلا قحلملا بلطا (1)



 سس

 هايم نم اهيلا يليخي ام هيلا ةلماح ةفاسملا ةليوط روغلا ةديعب ةعسلا ةجرفنم

 يبرغلاريغشلا ىلع عقت اه رثكأ هو راطمالاو لويسلا

 ٍةقش في ضيبالا رحبلا ليسم ةازاوم ىلع ري فارزلا رحب نا تلق

 قرشا بونجلا بفم يفًارامجيرعبمَت نمو ة مج تارتموليك ا هلوط نوك/ة مساش
 ةميقتسم ةداج ىلع يرحت هنم ةمطق تيأر قو بيجاعالا ن هتايلوهيواطُم اما

 ني ان ةسناناو : [ضونت يواظلا كل تداذزا ادب دق ملقا لكم

 نوكب ًافيص هام ةعسوًارتم نيتسملا نيس نيب نم نوكي.اهطسوتف هيبكتم
 ردقب ليم امل ةيفاج ةرعو هفورج .رتم نيثالثو ةسمخ ىلا نيثالث نيب ام
 فاتخي فيصلا ةنمزا ىف ءاملا حطس نع اهعافترايأ ابكمَس دحاو ىلا فصأ

 هيا ةرابلا للف كيفت كاهن ذل يوكو تقفز: ناواكو نااعت

 اهيف قشي ينلا ةزافملا ءايس تناكامبرو . حور يذ لك مداع دماهبارخ

 .ىرجمب فحت مقاوم يف رايسلا هاقلي ام فشحاو فشقا اهتملطو فارزلا رحب

 نييناملا الك ىلعو . تاكاسملا قطانم كلذ نم ًاجرْخغ هنادمو ضربالا رحبلا

 نم غئابلو '"ةهئاه باشعا تاذ عيجاد دوس '"”ةدهمأو ردم نم طئاسل

 سفنلاب اهلالم ذخأي قثورالو اهيلع ةوالطال ””ءارهج اهنا ةدهمالا هذه رما
 . ماكإلا عبزألا ىرت فاسملا ضعب ىلع ني رحبلا عمم نع قيكاذاو

 ملعم اهئاك طيسبلا 3 يف ةضهأن ميعارب يو فار للا لبحي ةفورءملا ةدترفتملا

 نم ردما ىلا بنجلا اهاشني يتيئارج اهصخش ماكإ ةقلخلا بيت ضرالل

 يةنع قرتشلا ىلا تازتنولك ةمنن لع ربقلا قم ةوك اعيطنو اديس اهزط

 ضفخما ام وهو داهم مج ةدهمالاو ةّرّدم هتدحاو سبابلا نيطلا مطقردملا )١(

 ( برعملا ) ءاوتساو ةلوهس يف ضرالا نم

 (برمملا) سيب يأ تبنلا جاه لوقت (؟)

 (برعملا ) ماكأ الو اهبف رجش ال ةيوتسملا ءارهلا ضرالا ()
 0 ٠
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 اذاو .ناتضفشنمزاتنق ءامسلا يف ارحمه املغواو ةريدتسم وا ةطورخف اهثنق اما

 رهنلا نم ةب رقم ىلع كانه ةرتموليك نيرشعو ةعبس ليع 00 تنك

 ةدلبلا هو . ىعرت ةفيثك ةمئاس ظئاسبلا كلت يف املري ونلا رئامع نم ةريبك ةدلب
 رداع املا راجعا ةفاعوب يبرذلا هبناج ىلع دئارلا اهفداصي يتلا ةدرفلا

 امبرو ًارتميتنس نيثالث ىلع هطيحم سايق قيذي ام اهنم ”لقو تبنلا ةئيدح
 ةليفلا برذتام كيهان عاقصالا كلتيف ةيرودلا نارينلاءادتحا كلذ ةلع تناك

 ةئيب ةحضاو ةباغلا كليف اهاعسم ةهطخو .رصح تح عقب ال4 يش ماجألا كلتيف

 هنينافاو“'”ةجيلاسعمث ةضارعاو هيلاوع فصفت يهف هقزمتم رجشلا مطحتم نم
 لا ةمقبلا كلت يف ةبادلا كلت نظا الو . دودقم . ليبس امل ًايبتيف ىربكلا

 ءاملافافضب قحلتةلصاوتم اهفافخا رانا نأ لمجال دع اهب طبخمال ةجج ةريثك

 باص رحبلا ىلا غرفي لئاهزوخ كانه نيسملا رتموليكلا دنعو لوقا
 رصبتو اهتفيلس نم دحأ فيفالتلا نوكت ةمطقلا هذه يفو قرشملا نم هبلا
 نم اهيلا اوطبه ابر رهنلا فورج ىلع امايق ريوتلا دابع ةنوا نيملا

 ءافللاو لوفملا مهقلخو . نوتوقتي هب ًاقزر كمسلا نوديري ضرالا يصاقا
 تروجرتسي كلذ يف مهناك مهيديأب نوحولي مارت ةيراخي مهب ترم اذا

 ةباد نم ءيبث رحبلا نم ةعطقلا كلن فاوجا يف دجو» سيلو . نوفطمتسلو ٠

 رخآلا َواَن اهدحاو نوكي كانهراوخلالاو اذه . حاسما وهو نوعرفلا وا ءاملا
 ١و٠ ةتسلثم ةلس يف اهانركذ ىتلا ةدهمألا نوكتو نييناحلا ىلع ًالاصو

 نم ترص اذاو.فارطالا لا دايما رقت ' ضياقما ١وأ

 «ديفير ةمزالم حجساوعلاو لاغدالا نك ارتموليك نيعبراو ها

 يف اهم رصقا كانه راجشالا نوكتو . لوط نم ٍديعب ىدم يف نم هفاط

 ' ( برمملا ) بيطرلا نصغلا وهو جولسع عمج (1)
 ( برعملا ) ةعمتجيو ءاملا لفح وهو ضينم مج (؟)



 ا

 ًامفترم آلا ١مهح ضيف يف هام موتاالو . قّدأ جيساوملاو يلامثلا بوصلا
 فاتخيف فيصلا ءانثا ةطقتلا كايف هروغطسوتماما .رتممامجربلا فيصص نع
 نم لقا ىلإ ريصي يواطملا يف ةنكل راتما ةئالمث ىلا فصنو نيرتم نيب نم

 دج ًابعصتسم هنتم بوكر نوكي يواطملا هذه ءاوتلا طرفلو ريثكب كلذ

 ةروخ نيياملا رتموايكلا دنع نيبتست تناو . مرملا ةريغص بكارم يفالا
 0 افا رهتلاب هممتجم دنع هارت . يب رغلا هناج نم هيلا باص ًايظع
 كرين مم دقلو . ٠املا رهاظ ميس ةطقنلا كلت نم ةفاسملا ضعب ىلع
 نيعبسو ةسجخورتم نم املا حطس نءوه اذاف سرام رهش يف كانه ه فرملا
 ةقمع نا انكردا رجشلا نادبا ىلع ءاملا ظارشا نمو . نيرتم ىلا 000

 ريثكب كلذ نم لقا ناكو راتما ةعبسوا ةتس مغلب ١84 ةنس يف هدم ءانثا يف

 ةنمزا يف اما .راتما ةسجز واج دق ٍدقئاوأ ةناظا الف ٠4٠١ ةنس ضيف يف

 امنيرهشلا نيذه يف هنم دعبا ؟4.1ةنس خمليرباو سرام يف ناكف ضيغلا
 قمانبلا ردواكلا ىلا تعرخ اذاو مث 7-02 نيتسردقب 19.٠٠ ةنس يف

 هجرخمب قحلت نا ىلا ةلصاوتم ةفدارتم ''"'داجولاو عقانملا كانه نيناملاو
 جساوملاو لاغدالا اماو .ًارتموليكن يعبسو ةئامئالث اهطوط ةفاسم لبا رحب نم

 اهفيعاضت يف اهل ةبيشع طئاسإ ضرالا فوكو ةطقتلا كانت يف مطقتتف
 قرر طا ربل ةنح ا َتملقا الكو ةفاج ةفشان ةعساو ناردغ

 عسر ًارتم نيس ىلا نيعبرا نيب نم ُةتعس تراصف هيقش نيبام قياضتو
 دماج جيلخب هبشا ةماع ةنتحَس نوكتي ني رج ترتفو ا

 لق ىلع ازاشنا رايسلا فداصي دقو ليثلا ن هم ًاطشلن عر ياا عاوملا

 نم هيلي ىلا انهيرع نينا سراتكلادبعوب .مقانلا كلت ا
 . فصنو رتموأيك ءعربتل يقرشلا بام احلا نمةمقاو رادقمل ةيفاو ريو هنلا دالب

 (برملا )الا عقموعتو دجد عج (1)



 لحل

 نيب قرافلا فرجلاب قحلت ىتح اهادم لوطي مقانملا ىرت برغلا بهم يفو

 لا فارملا اذه يعل ىلا ةفاسملا يه ام لعب. الو لبجلا رحبو فاوزلا رحب

 ايفارطا سامر ادقألا ةعساو مقانم كانه نوكي قرشلا ىلا مث .بويفلا مألع

 نم امسوتسم ةاضف ءاضف مطن راطمالاو ثويغلا نابا يفاهنا 0 ءامسلا بادها

 ىى لا براقلا ىرت 7 ىتح ءاوتلالا ةطرفمنوكت هارجم يف ايانثلاو . ضرالا

 نا نيح يف لامثلا تمس ىلع هتمداق يا هتحنرعيريسي ادعص ينحنملا ةيط يف

 حو روذ هيف س ع كاضف كانه ضرالاو . بونجلا بهمنم ءاملا ةيرج بلاغ

 انثج او اذه . ًابارخ ًاخابس ةتسلانم رهشا ةتس يف نوكي ذا شحولا هرجبت
 لجال رحبلا يف ًاعالقا ريسلا انيلع رذعن ٠٠٠ «ةنسيف عبارلاو ةئاملارتموايكلا ىلا
 لاق . فاطمناالاو عيبرمتلا ىلا يواطملا تعزنو ةتمب ةتلف ًاقفش حيبصا ءالل نا
 مهناو ضرالا ءانحس يف ارييشت اور مهنا ””ةمطقلا هذه دج اوزواج نيذلا

 كلذ ءاروامف هناو ًاحيردت ابكمس لقي فورملا نا لا اهتعزن ىلع ةميقماهودهع

 ا نع نبل نين هيا نيتناملا رتموايكلا قح هراثاوفعتو هي يغلب رنج

 لبجلا رحب ند لازغلا حب برهم دح ىلا 1 نايم يف هو تاكاسلاب

 جيلخوا روخ نيئالثلا عباسلاو نيتئاملا رتموليكلا دنعو . يبمش ةبأغ ةلحم دنع
 سفن رولا ناكاميرو ءاملاب ًاقاط ًاتفدتم قرشملا نم هيلا ًاباص رحبلا ىلا +ىجيب

 ,عياسلاو ةئاملا رتوليكلا دنع لسا ربل لمار ووك املا ةنلكاع
 نالودج كانهو « فارزلا روحب نرقُم » ىلا دئارلا جرخي كانه نيسجلاو
 ريدغ ثءاتأم يقرشلا بونملا بهم نم بصي اهدحا ةطمقتنلا كلت ىلا نايمري.

 يتلا تارييحبلا ىلا غرفيو تحبلا بونجلا نم ذخأي رخآلاو راطقالا تيحر
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 )١( ةنس يراه نادنموقلاو !ههه ةنسيف 'نتنّمسا نتبكلاو كيب رجيملا مث 19.0

  6ةنس ندنل -س «:ةرهاقلا ىلا سارلا نم » باتك عجار ٠.1



 سال -

 يف ركي ليئومص رسلا ةلأحرلا ”هدار دق رحبلا اذه نا لوقا:. اهركذ انفلسا'
 ىوصقلا ةودملا ىلا هاندبمتو ماملعتسا نارايس هدعب نم ماق مث هما ةنس.

 وجنكلا دالبل عياتلا يراه نادنموقلاو اه رزكدلا دور جلا قو

 يرنه نادنموقلا ةبكرو '"”نأش يذ هل باتك يف نجورج ةفصو ٠ ةرحلا

 ىتح ًاديهز ارزن رذقتيح غال ناكو 1١٠١ ةنس سرامو رياربف يرهش يف ادوعص
 ىلع باراوقلا رج ىلا هل وط نم ةريخالا تارتموليكلأ ١ ةرشملاو املا يف رطضا

 ارهش اهزايتجا قرغتسا قش يهو ًاقافجو ًاَقَشن خابسلا نم ناك ام ميدا
 ناكامألا نيب ىرجع عقاملا كان فيعاضت يف ءايل ا الماك

 . اهف ةنيفس يرحي نا هل أبت يتلاو ررغلا ةليلق كلئارتلاو ناردنل | نم هفداص

 جرختسيو لوقا . سشكلا سيلا. ىلع اهتورحي هلاجر ناك ةقشلا كلت ةجج يفو

 هلوط نم للوالا رتموليكلا ةئاملا يف فارزلا رحبل رهاظ ىرجمال نا كلذ نم

 علام ميظنالا ةمطقلا كلن يف وه اف ليلا رحب نم هجورخ يأ هطشن دعب

 ًاخابس ضيفلا ةنمزا يفو ًاروحب ضيفلا نابا يف نوكت داعب الا ةمساو ةيلاتتم

 تامقتتسملا كلت هايم هيلا ىارتت ى رجع رحبلل ىرت الامث كلذ يليافو. "'ءابضق
 ريدغلاو وأ|إلا ىراام لعوه عقانلا هده يقرشلا دملا ترا تلق

 رحب ىلا أطباه روب ةلحم نم ةب رقم ىلع لبحلا رحب نم طشانلا ليطتسلا

 دقو لامشلا ىلا ارتموليكنيئالثو نينئام وت هتفاسم نوككق يمين دمب فارزلا
 ةريثك قرش هءارو اف ضرالا نا جرخأو ادورترج ليغب نجورج رتسملا هاهم

 تالا مماب نارمعلا
 هي |

 رركذذملا باتكلا يف درو ام علاط )1(

 بمقلا ةرثك يأ ةبضقمو باصقمو ةبصقو ءاببصق ةجأ وأ ضرا لاقي (؟)
 (برعملا )ب

 ىيرخخ بيرق دبعنم ينادوسلا فارفلتلاسدنم 0 ا فقتكا (©)



 -م14-

 م رتلع تلاثلا لصفلا الت
 ش طابس رهن يف

 ”ةطقن نم ًاعالقا هلوط نم طقق ًارتموليك نيسجخ ديق يف رهنلا اذه اندّبمت

 . ازيجوا#و زبح لصفلا اذهيف هيلع مالكلا ءاج كلذلوضيبالا رحبلاب هيقالت
 اذهيفاملع كديزن نحنو ني رهتاهايم نولنيب ةلباقملاهجو مدقت امج تملع دقو

 نوكتو ةرغصلا ىلا ءاضيب نيياحالا ىف نوكك طابسلا بث هايم نا ىنملا

 ةافصو ءاقنرثكاف (ضيبالا رحبلا ) لينلاهايم اما . ةبوحشلا ىلا ءارح
 هيلا لخادلا هجازم نال الا .ضييإالاب ُهومس امو ةرضملا ىلا ًاليلق عزنت اهنكل

 رهن نا هيف سيررال امو تاق . نبللا نولب هءام لمي هدم نايا طابس نرم

 ىلع تلد امام ليثلا دع او١٠ ةنس نم ليربأ ربش ىف دهوش دق طابس

 دق ءاملا كلذ روبمج نكل هتحو هاقتلم قوف تجرختسا يبلا تارا

 رقي سمار ط نمةيصاق ةفاسم ىف ءارولا ىلا هب ةمفاد لدنلا هآيم ندع

 أما. اهيوزغال ةيسطس هانأع تمس يف هنم تارتمولك ةفط اكشن يف هن. نع

 نيا دودم نم "يا لاصخو لالخ نيو اهنييف هلامصخو طابس رهن لالخ

 اهمنستت نعد 7 داكنال ةفرشم ةيلعتسم هفورج نافذ فلاختو نيابت ضيبالا

 .ءالا زم اح ايع ىف الاع يلا هركوصتا الو عيرس هلام ببصو اهلبغتو

 اان هاهاض ابرو تاريحبلا نوطب نم باجنبام مجح- نم همجح برقي

 .' هي دتعيإ نأش تاذض يالا رحبلا يف ةيكلأملا هتدام نا يف بيرالو. ماقلاىلا

 *ةيونملا ةيالملا ا ةايم هيلا ويش نوثلاو :رحبلا كلذ دارنا ىف

 اديداس 5 ةيصم 500 00 9 بهذ هنأ هيف لاق ادورترج لين . ناكاغر

 .يلظا 5 ةلحع 0 ةدلب دنع فارلا رحب ىلا مشي هنا ءاممدلا لهأ نع جرخأو

 باتكيلا ادله .نمر نمدابلا قحلملا
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 يسيل 3 اح 0ك ._ اننيش را





 - ماو -

 دجوي ضرالا يف ًاطوبه نا يهو هريغ نود هب ةصاخ ةفض رهنللو . ةيشبملا
 نم ةديدم ةغطقيف امهتازاوم ىلع بهذي امهنم ةفاسملاضعن ىلع هيفرج ءارؤ .

 ًانقتتم راطمالا ةنمزايف نوكي وهو رثم هن |عبسملا هتحس تراصامعرو .هلوط

 ٠ هيناج الك ىلع هب راوخالا لاصتاطقت يف رهناب ًانايحا لصتي ًاليطتسم
 تنكاذاو . باشعالاب ةصاف ةيزيلبا ةئيمس اهضرا رهنلا اهيف قشي يتلا دالبلاو

 هالو ىرفلا ةريثك كواشلا ةرامع كانه ًارتموايك نيس ىلع نب رهنلا عمت عمج نع
 تبانمةراملا هذهملاعم ىلغاو يلامثلا يا نيالا لحاسلا ىلع اهنم ناك امامس

 ىلع ءايبوالا نأ رج دلامثمبتلا نوتبنتسي هولهأو بلدلا ليخحت نمةقرفتم ةريغص

 لينلاييداو مما رثكأ مربظميف مق ةريثك ةيشاماهيف هوو حييطا سم يف هلق

 ١ة1١ةنس ليربأ يف ناكف هلام ةعس طسوتم اما . اخاو ممهعسم يب ف ًاحالفا

 نينثاو ةمام ءاهز هيبكتم نيب ام ةعسو راتما ةرشعو ةئام ىلا نيمست ني نْم

 ةعسلا نم ضيفلا يف هتروذ رادقمو راتما ةتس هروغ طسوتمو تم نب رشعو

 .لقالا يف ًاقصنوراتما ةعسل 3 هضيف ماج دنع ةقمع نوكيف ةرشع ىلا فصنو

 طسوتمودحاو ىلع ًافصن نوكي ليم املو ردحتلاو ةروعولا هفورج لع باغلاو
 ةسخخ نيب نم ًافلاختم نوكير بنلا يف ءاما بوسنم طحا نع اهمانس عافترا
 رايب :الا ةمئاد فو رجلا هذه فرا راظنالا تفلتسي اممو :راتما ةتس ىلا
 اإقو يبوتجلا فرجلا نم م مفرا ل ايذعتلاب نوكي .يلامثلا يا نيالا فرملاو

 - لينلاب هعمتجم نم ىلوالا ارتموايك نيسخللا في جساوعلاو لافدالا دجوت

 روحبلا ميراعتو تاينحنم نم رسلاو نيلأ بلاغلا يف يه هارحع تاينحنمو
 هما الو لاوتلا رو قاززإلا ندعو لدخلا رحب يهو اهركذ مدق تما ةالثلا

 رئاس يف نيعلا ىأرم ىلع انم تناكيلا مقانملاو رهغلا ليسم :لفاسايف ”يدربلل

 الو نيع الف تسءط ذق ةطقنلا هذه يف اهارثثراطقالا كلن يف ةعقاولا يراجملا

 )١( (بزرعملا ). طقسو غادضت اذا فرط! رابعا لاقي '



 دمج

 رادقم هأيملا نم هيلا بلجن وهو نأشلا تاذراهنالا نغاطلا معادملو» رثأ

 هيقشالك نم ةميظع راوخا هايم اضيا هيف عقيو . لابجلا نم هيلا ايمارتم ميج

 هيبناجالكىلع ةمئاقلا ةبيشعلا طئاسنلا نم هيلا ةبلحتم

 م: ( سلا ) كاملا ىف لوق جم

 وك ايكو فارق كاسملا ةذاه تامولمملا نكت او.٠ ٠ ةلس لبق هنالعا

 لبق ارارم تاكاسملا تمّلخ دقلو .ريزغلا «يثلاب لينلا ىرجم يف هماكتراو

 :تايضوضخ ف كاك اهككفتو انباع ةعاده نكل ةودملا ةزونلا عقد

 انحرخ الو . اهيلا نطمي م موأمهلامعا تالحس تباغ دقلو ٠ مادعتت ال مهسضعب

 هارت ام نا انيأر اهانيينو اذءاو 19٠٠١ يتلس لل عيلختلا لامعا ةنبامأ

 .نوهيلي ليلضن يف اوناك مم امنا هتدامو كاسملا ةيهام يف نيرايسلا نم ريثك

 .ضيبالا رحبلا يبناج الك ىلع بيرقلا دبعلا ىف كلاسملا ةيشاح نياع مهنم نف

 .فقابط كاسملا نا هل ليش لامثلا بوص نم لبجلا رحي كاسم ىلا رظن وا

 'اهكمس طسوتم نوكي ءاملا هجو ىلع ةيفاط بللاحطلا تاينالا نم ةلصاوتم

 رهثلا نطي ىف ةلتككلاسملا نا ابا دقنايعلا نكل فصنو رتم نوم اوم ناقلات

 .ببسلا تناكتابنلا نم داشحالا هذهنأب قلخأ ءابلينتي نهذلا ناكامم مظفا
 .يتلا ةقيرطلا ريغ يش اهب دادسنالا ةقيرطنكل ةلتكلا هذه نيوككىف لبصالا

 فلختلازغلا رحب يف.كاسما داوم اذكو .اهنومسوتي ماعدجو نم موقلا ناك
 ةيهام تنييت هدحو لازغلا رحب تدصق اذاف ًايلك ًافالتخا لبجلا رحب ىف اهلع
 .مأو صوبلاو يدربلا بصق ابمظعم هيف 'هتداق ٠ لبجلا رح يف كاسملا

 .باحطلا .رمريثك اييلازاحو ًائيط دكسم اهروذج نوكت "”فوص
 .تسيل تاتابنلا هذه نكلو ًالجألاو لوماملاو .ناطيشلا ةندوك ءاملا ىلع ةيفاط

 ( برملا ) بصقلا قاقد نم تابن وهورادلا بصق هلمأ (1)



 موا -

 جيبنملا تابن اودخا قلو + كلاسلا قيوكت ةيحم رك نت تاغ كاذب

 ةناف ةرئاملا ةمهنلا هذه نم هارن. "هنا قملاو جيسنلا اذه كوح يف كارتشالا

 ةليْثُص ةفيحت ةقاس نوككريسيلا رزنلاالا لمملا رحب تارواحم يف ةنم تدنيال

 هيفف لازفلا رحب اما . هب ترسكتا ديدش طغض اهأجاف اماذا ىتح ةمصق

 فانا ريض امام دك اب هوان صعا قاف نطا 2 يان تولع

 .سال لازغلا رحب كاسم نا مث. بونجلا بوصيف "فا انو

 لبلا رحب يف ةنم ًاعازتلا لوسأ نوكي ىتح فيفط ريسي ٌةحيسنف قيفصب

 ذنب 6 ارثم هرهوج موكت اذا فشلا لع القط كاسلا نوكي دقف كلذ عمو

 ليلد هه. ةنس يف اشاب ىسج ةثداح يفو . ةفلخ اهافلاف رهنلا يف اهديمصت

 .نم يتلا لاوحالا يف ل 3 لازغلا رحب يف كاسملا .نا ىلع

 ليبس يف ترشوب يبلا لامعالا ىلا ةراشالا لبق انب ردحيو اذه . ليبقلا اذه

 ف ا عناملا اذه مايقل ةبجوملا بابسالا صخلا نيين نا كاسملا كيكمت

 لوقتف ربنلا ليسم

 يفاوأ ةريحب و يبمبش نبي اميف م اجآلاو عقانلا يف قشي لنبجلا رحب نا

 ناطر قا 0 وحن غلبت هليسم نم ةفاسم

 رولا واج لت لالا ءاوطا ينو . يمش نع بونملا ىلا كاسملاب ”هؤام سين

 1 كر سرتس وغلا هب رقما ةقيفو ةيسارلا ناردنلا نكت هده

 تاهلبا عج نم ناردغلا هذبب قيحيو ةمبرم تارتمولك ةدع يف ةتحاسف

 كلت تارعأ تع ورمملا تاغلاو يدرتلا الج اما كانا نم ةرضن ضاير

 هاما في بشت تانايثلا هذه ةقاعو '' نقوتلاوب قوم ما باغب راطقالا

 ًاروغ ناقيطيال صوبلاو فوص مأنا ريغ ديعبلاب سيل روغ ىلع هيفاهرذجو

 «يلا ديماريب مكينابه» ةينيتاللابهللاقي فوصمانا نادوسلا تاياغ رظانناورب لاق (1)
 « سنوموك سّئيَسَج رفا: : هل لاقي صوبلاو

١ 



 ةضفن 1

 ةيفيل ر وذج الو راتما ةتس ىلا ةسمخ نيب نم ةقاس لوطت ورف يديبلا ٌةقيطي.

 ةقاس داكن الف فوصمأ باغ اماو قرم دعب ىلا ضرالا نطب يف ةز رثنم زرت
 ضرالا فوج يف ًاديعب بشنتال هروذجو ءامسلا يف ًارجه ًافصنو ًارتم غلبت

 راسكتالا ةلهسريغ ةبيشخ ةيساع اهنكل يدربلا تاين هيف بشني ايثم ىلع
 ةدوبعملا فصاوعلا تدتشا اذا اهنا ىلع ضرالاب ةقلاع اهروذج عاضبنالا وأ

 ةفصاملا سم فراف اهيشاون تاقلقتو اهلاصوا تككمت عامتصالا كلت يف

 ىلع ميهتق املوصا ةرجاه اهتم ةميسج ماكر ملخت ءاملا حطس هب الع ضيف

 دك التم ةكاشتم اهروذح نوككو ناردغلا كلت تاحفص ىلع ًةيفاط ابهحو

 ةردملا كلت نوكتق اهب ةقلاع تناكة ردم ةردملا نم ريثك ءيث اهكبش يف قلعتب
 حابرلا اهب ث بعت تابنلا اذه نم ةق رف تالصخمتا !ذاف تابتلا كذا لق ” نكرم ةباثع

 لقثلات اذ ةردملا ماهريسيف عزنت :ةنمابلاوريدشلا دا يفقس باهي فوطتق
 هل لمض'ءؤام ريدخلا يف ًامقوم تباصا اماذاف اهتنب لصاك اسر امان ضوبنلا لا

 رثالا لع هيف يشنتف ةاسرملاك هعاق نيط يف اهرشرش قلعتي نا اهرودح ثنلت

 اذاف ةروصلا هذه ىلع اهعقاوم لادبتسا ىلع ةنم ةريثك تاءامج ميقتسن اذكهو

 - لئاوا ناريغ هل تباث ةمقوم اهنم لكلف حايرلا تأدهو ةفصاعلا تنكس
 تاتايثلا كلن رحبت كانهو ٠ ةفصاع حاير بلاغلا ةمابثرغاو زاطمالا

 اما. راسيلا تاذو نيهلا تاذ اهرثمبت حيرلاو ناردغلا ميدا فوطتف اهمجاضم

 طاسن ناردغلا كلن" نيبو ةنيب اهفو قالطالا ىلع فورملا مداعف 57

 هنع للنت و وا اههايم هيف عفدنت اجي الصتم ماوم يف نوكي دقو . يدربلا ن

 ةريذن عاقصالا كلت يف فصاوملا تناكالو . بوسفملا نم امل نوكي أم 0
 ًافاو نوكي هليسم داكي الو رثالا ىلع ضيفي رونلا ناك ةيرودلا راطمالاوندب
 مقانملا يف ”هؤام حطبفي ىتح ادم هيقودبي فكنا ثبلي ال كلذلو هام ءاعيتسال

 لهسا ةميلللا باصقالا ريصتوناردخلا قاما ديازتف ةفاك |بفارطا يف اهرمغيف



 هلق

 يف اهب ةمفاد اهنم ةحاسفلا ةعساو فئافل قاتسن رثثمايا ةبلاغلا حايرلاو ًاموع
 هليسم يف ةيمار اهدنع تفاهتت رهنلا نم ةطقن ىلا يضفت ىتح ةدحاو ةهجو
 نا ثيلت الو لج ىلع هيف ارادحصا ”هرايت اهفذقي مقوم اذه ىلا تراص اذاو

 فاطمموا ليسملا يف زراب سار وحن نم ”تابقتع اهريس منامي ىتحاليلق هيف ريست
 ةئقفاةدع ردم هام نوك اينك اسف امر تي اراعزؤ ءاونلألا هَحادف
 قمسيتلا قاف نطل زم ناكانو نيصف يلا لا ًاهدتم قاخ

 - ميظع كس يذ ريغ رمالا «ىداب يف نوكيو هادسي كاسم رؤوفلا لع هب

 تازرافتم تاءامج هيف نوكتف هايملا امفرحت ةميلخ باشعا رهنلا يف باجيو
 زجاح لوأ دنع صقتني رهنلا عاطق ناكح الو . ىرخالا ةولت ءنونم ةدحاو
 ىلا اهريس يف تاعاججلا هذه ليمتف روفلا ىلع داذزت ةتيرج تن اك هيف لصحي

 اهزايتجا يفو زجاملا كلذ لفاسا نم رمت نا آلا ان وكي الف كلاسملا لهسأ

 تان نم اهبقني ام ظح نوكي اذكو هب قلمتف هيلا اهبذتجيف وه اهقّشتي
 رملا اهتدام ةظيلغ ةلتك أهب ريصيف هيف اهتماع جيدنتف يملاوتلا ىلع تاعامجبا
 قتح طرفملا طغشلاب ًايطح ةماطحم باغلاو يدربلاروذجو هاثخلاو ىذقلاو
 .ثدح عفوما كلذ فلل ةي جو قارملا ةقثو طوطأ لهنا دعي كش وع نأ

 ةراتماةحطس نوكبو ىلعألا ىلا كاسملا مفدلي يتح م احزلا ديدش ايظعأطغض

 تاعاطنلاو عقاوملا فالتخاب فلتخيف كم امأو ادم انضشمءاملا حطس نع

 عاملا تحراتما ةسمخ غلبي دقو نيرتموا فصنو رتم نم رثكأ نوكبأل دقف

 نوك هيف 4 هتب رج ةعرسو كاسملا ت < ذفنمال دع . رونلاو ةعبس ىلا راص القو

 عقانملا قبطيف هؤام عقتري ةطقنلا كلت قون نوار جرت ةخب را ةبساب

 ”لظ اذاو . ةالا رياسملا نم ةفداصب اميف 5 هأملابهذيو ةقاك ماجآلاو

 دنع و ىلصالا هارت رجب نا مايالا رمم ىلع ثبلي الف ناسلا اذه ىلع اقنس

 هنا ريغ ٠ دادسفالا مئاد نوكيي ىرجملا كلذ نا لجا نم ىرخأ ةهجو هل



 ةق

 قئاونلاب .رهثلا ليم ىف ةجراد نهذتو.كلاذملا لتكر وغنت نأ :ثدنح

 فذقت ةحئام ةجاوم رهنلا يف موقت رفثموب .ءاملا ناقتحاو فصاوملاك ةيعيبطلا

 دق نوكت يتلا كاسملا ةدامفرتحتو ةحافطلاو ىذفتلا نم هيف ام لك
 نينسلا ضب يف كلاسملا عالقتا بيس وه اذهو ربنلا لفاسا يف

 ءاهز اهضعب دادتما غلبي ىتح ةميظع نوكُت تاكأسلا ن ماريثك نا ملعاو

 بكارملار يس نا 0 ةقلاعلا تاكاسملا هذه نا نيبلا نمو ءرتم ةنايعبسو فلآ

 ىتح 7 يف نوكت ةلتككبسحو ًاقالط لاسرتسالا نعدءام كاست لب ال هيف
 1 رخآ تبانم عالخماىلا كلذيعدؤبو ءاملا بوسنماهب عفتري لكك اهلا نلفت

 اه 00 حاطبلا ميدا يف ةحباس بهذتف باغلاو يدربلا نم تابانملا ةعساو

 3 اوطتو لاو ار يف باشعالا هذه هبشا امو . ةمطيف رهغلا ىلا يدي

 همطق رايسل ناف ًاقابط فاطو مصقلا اذا ديلملاب ىبللا ىلا يما اهندنا#

 كلت كار قاطو هيلو "3 ةيفيكو عئام الو احلل ةاصال ًاهدتسم ةرايست

 هت اهريس يف امل عش 2 000 مطقلا

 عادصتو وهلمش 00 دنع ديلملا تالأع نع هنووريو نولاوْلا هصقي ام

 يف امم رثكآأ بك ارملا ىلع رطمللا هب دوبعم رحبلا اذه يف كاسملاو تلق . هعمج

 ىلا اهريسم يف تكارتو هتدام اهب تقدحا اذا ةيراخبلل ًاحيوف لازغلا رحب
 ىتأت اذاو ًايشهت اهتمّشه ابرو اهءاقحا يّولتف اههنزتو اهطغضت اهناف اهيحاون
 نومخم ريغ لجا ىلا هب سابحالا نم رجا ده ا زيا امل

 لزاونلا ءاقتال ذخيام نسحاو لوقا - ٠ اهيقش الكن م اهيلع قبطي هناف

 نيتراخي فصاوملان يياحا يف رهنلا بوكر لع نيماوقلل لمي نا وه بئاونلاو

 ىرخالل ةاهتمو اذفر نوكت ةيفلخلا لاف نك أهم ةانوناو أم نالمستا

 كاسملاب تكيتشا يه اذا

 ةيراخبلاف دوقولا ةنم بطتحب بطي كاسملا ةقطنم ةماع يف سيلو



 - مجم

 ردتقت وا ريسملا امل ًايهتي ال دق كاسملاب نمزلا نم ةمطق يف تسبح اذا ةدرفلا:

 .اباجرم يف راخبلا تادلوم مادعنال ةنمتالفنالا ىلع

 رحب يف ىهف لبجلا رحب تاكأسم ىلا ساقت ال لازغلا رحب تاكاسملا ناتلق

 7 كلذ ىلع لماعلاو عازتنالا ةلهس نهواو علا بلاغلا اهماوق ىلع لازغلا

 ًاميكر كاملا ىلعءاملا طغض نوكي كلذبو اهيخارتو ءامل هي.رجروةقسرألو

 لحاس ىلع باغلاو يدربلا طاس نام لبجلا رحب يف ام ىلا ةبسنلاب ةياعلا ىلا.

 ةميسو ناردغ هب فيحنو تدنلا لصاوتمي سيلو فارطالا قيض لبجلا رحب

 نماثلاو نيتسلاو عباسلا رتموليكلا ني امف نم ةجردنملا ةمطقلايف رهلا نا ريغ

 كانه وهف كاسملاب دانت ةطرع بيلد رو هعمتج ةطقن قوذ نيعبسلاو

 نوكيأل ًاضيا كانهو لبجلا رحب عقانم ةرائّص يه يتلا يدربلا عقانم يف قشي
 رحب ةيرج نال ةناتملاو وسرلا نم ليلا رحب كاسملام لازغلا رحب كاسل

 هيبنجنيي اهجيمدتو كاسملا ةدام ميوكتب لبق اهل نوكيأل داك ةليقث لازغلا

 يدابما ةحيطب اماو . اهيضم ةدشل لبجلا رحب ةيرج اهيعدتو اهموكت

 هايم ابماتقت سارغأ يهو كاسملا تابن ود هب مشي ةعسلا ميظع تبنف

 هتايلو هجيرامتب هارجم اهب بهذي اهريس يفو لويسلاو رأطمالا تابأ يف

 لازذلا رحيذايم تكسم القو ةئيكم ريغ ةرغصتسم تاكاسم ةثدحم هب ميقتف

 قاطنت مث ىدملا ةريصق ةنسلا نم بس ةكوسمم ثلث دقو لب وط دما ىلا

 تحتشو ةنس نم ليرباو سرام يرهق قف اهتلع تاذ نم ةباسلم

 ريمتبس يف ةنكل هلوط عيج فِ تاكابلا نب 5 ام لازف ةتليس

 يف تطيه الاط دقو. ٌةنم ىتش 0 هتدسف تاكاسملا كلت هيلا تداع

 للا ةرقتسم ىو افديقع“ لحتتف اهلفاسا ىلا ةسطاغ ني رهللا

 قبس دقلو الزنا هريصم اذهراص ىتمو ًاحيردت ةعاق مفرتف

 ةراظنب تارباخلا مق ىلا هب كعب هلريرقت يف نيبي تراكيب رجبملل.



 خف

 .هيف لاق هل تمقو يتلا تاكاسملا ةلازا يف هلاغتشا ةيفيك ةيرصلا ةيبرحلا
 محو ةنسربمسد نم رشع سداسلا يف نامرد مأ نم جرخ ةيكر نا زاحالاب
 عزتنا دق ناك ىتح ١6٠٠ ةئس سرام نم نيرشملاو ميلا مبا تأ و

 ةئام اطوط غلب انت رهنلا نم ا م نم عوج رشع ةعبر |

 .فالا " يلاوح نوكيي اهنم ةعزتنا ام ةفاسمو انوا نيذلثو ادخاوو
 عيماجم ةئالث نا الو كلذ ليبق تناكامم لوطا ةفاسملا كلنا تناك دقلو رتم
 - اهسفن تاذ نم تاحناو تكَكفت دق تناكر شع عبارلاو نماثلاو عبارلا يو
 غلب, دقو ريغ ال نيرتم ن نوكي دقف نقلا نابض نلاكف كالا كيبانأ
 ةعامنايو تايعفدم سم مايا ىكرلل ناكو . ةتس ىلا راص اميرو راتما ةسمخ
 ًاضيا بكرا يفو . ةثام نودي دوسلا نم رفن مرفخي شيواردلا ىرسا نم
 فص نم ضعب مهيحصي نييررصم ا طابّص نم ددعو زيلجتالا طايض نم ةسخل

 افلا رشع دحا تاكاسملا نم هوحازا ام ةدام تناكو ضبا زيلجالا طابض
 ءاقلثت نم صلمنا يذلا ىَدَقلا نم ريبكلا ملا ريغ ًاببكمارتم نيسحخو ةئامئامو
 .نا ىتأت دقل ىتح ريدقتب لخدي ال بواسالا اذه ىلع ككفت ام رادتمو هسفن
 ,نم ةمولعم ةطقن ع نم هداوم زايتجا قرغتساو عيماهلا كلن نم عوم رزقنا
 ,ىمقأ بهم يف يتلا تاكاسملا نا كيب ر بلا لاق . ةعاس نيثالثو انس رهنلا
 اوسع اه وه ىلا تاك اسملا رثكأ تناك ثلاثلاو يناثلاو لوالا يو لامثللا
 تاكاسملا ةمبرالا ىفلأو هيدل ًالهتسم لمع حبصأ اهلحرب نا ل ايت او ًاكمسو

 . ةقيفص ريغ ةنهاو عبارلاو رشع ثلاثلاو رشعيناثلاو رشع يدالا يهمو ةريخالا
 نع ارتموليك نيرشعو ةعبس ىلع ةءةوف لبملا رحب يف كاسملا تاذ عومج امأ
 'هلف ةعنم تاكاسملا دشا ثلاثلا كاسملا ناكو ٠ طال رمتللا سبل قلم
 ام دنع هنأ ةليلدو ميج لام هيب نس حل ناتما ةتس لع فيني كمس طسوتم
 مأيأ: .ةعب را ىدم ا 1 هيلاعأ ىف هانملا تطيه هتدام تقردبتو برذحلا



 سال

 قدوم لكل ةرملم قالة دشاويناو: ارش روق دره ابسلا قل هيفا زنا ناك

 ىفو . فصنلاو نيناهلاو يداملا رتموايكلا يا عباسلا كاسملا مل غاب تح ربنلا

 لأ ارفامةو ف ايإا هطتاتماو كانذلا* 0 ريارق نم 00 عبارلا

 كلت قوف ةمقاولا ناردغلا هايم تقفط نا كلذ نم ثدخ نماثلا كاسملا

 ناكف نماثلا كاسملا قوف ام كاسم اما . رهنلا ىلا اهنم فرصنت تاكاسملا

 جئاوف يفف رشاعلا كاسملا اماو + ا “لقا هب ةزوححملا هايملاو فخا

 ٍرعو كي ةنم اومقو كلذ دمب نكل ةقشمو ٌدهج هيف موقلا رتسي مل هعالتقا

 ِق (تاكاسملا را ١ رشع مبارلا كاسملا ليزأ دقو لوقأ ء رعاو

 . ١9٠٠ محو ةئسالمعلا ةقاح ةتلازا تناكف سرام نم نيرشعلاو مياسلا

 نع بكرا لاجر لصفتي نا بئاصلا يأرلا ناك ثيغلا تاقوا تنادتت الو.

 ىوسذعموب هاتملع ام ىلع لبجلا رحب ةماع يف قش معا اور ة:ماجالاو مقانملا

 كالاوركع وت الا كاسملا اهو لمعلا رن لد سرد أ ظققانرفا نك آن

 نيئالثو ةتس ردقب لوطلا ةيصاقتم رهنلا نم ةصحيف عقبامشوا رشع سداسلا

 دقق امهيناث اماو . كاسملاب مودسم اهتماع رهاظلا ىف يهو '””اجَْدارتموليك

 هعياختل هىج امل نكلو طقف تارتموليكة سمخب هدب ءىداب لوط رح
 ةيرحبلا لاجر دحا يرورد هيلع جرخ دقو ًارتموليكرشع يبثا ةاهز هب اذا

 شيواج كلذ ىلع “ هر 17 ا١و+١ ةنس رباثي رهش 5 هتلتك رهاوج < ضف

 يهو ةرجاهتم ةزرافتم لتكح عبرا وهو ةيزيلجتالا ةيرحبلا لاجر نم

 اهرغصاةفاسم نوكيو ادارطضا رشع عساتلا ىلا شع سداسلا كلاسملا نما

 يس مهيدي اكو قراتواك ةطرع .نوكب ارهجواو ضلال اكس مرح
 ماغلالاب ة ةرشع ةعساتلا ةلتكلا عالتقا يرورد لواز دقو دبعلا ميدق اه

 كاسملا ىفابامف ناكاف ةلتكلا كلن" ىف رثأ ٌريبك نيرسلجورتنلا ةدامل نكي ملف

 باتكلا اذه نم سداسلا قحلملا عجار (1)



 هةاضظك

 'ًانينك ًاماضتم ًاقتلم نكي ناو وهو ريغ ال ةقيم ًاتورخ هيف ثدحت ناّآلا
 عازتنال قولا ةليسولاو هتبالص مدل ماغلالا هبلغتال ماوقلا نرم كلذ مم هناق

 كلاسملا فيم ترحب نا اهمسرو كيب رجيم اهذختا يتلا ءارم الب يه تاكاسملا

 اهتراطت نماعإب ةلاقم اديس توراغا اذه: هيعسم ةيرئا ما
 يف قبيلو اذه .هتيرحب ةيراج ءاملا ىلع ةيفاط بهذتق اهي مث
 ةئس عي ةلوط عقب رشع سماملا كاسملا هو ةدحاو ةلتك الا هلكر هنلا

 سفنالا قشب آلا املاقع لَن ال سارملا ةبعص ةلتك يجو ًارتموليكن يثالثو

 ةدقتم كاك ايلا ذر ساهل انطباق ىف وال نرخ ليرنلاا ىف انا نأل
 تاصتاف ءاملا فوج يف تطيه داوم يهو كيمسلا ةنيخل ضعب قوف اهضعب

 لسرتوأ م مجاضم نم بذتحي نا بجاولا راصو ةميمرهثر هيف تبسرو هعاقب

 .يف يرورد م دقلو . ةدؤتلاو ينألا لمعلا اذه ىصدتسا دقو رايتلا يوهم .يف
 .كلذ يف ىفق ةنكل ةلتكلا كلت ةاعجأ ف انفنم ل قزم قاب 4“
 0 هيمو بارا قوم نادر انكسوكلاو ل

 ىلا .١4 ةنس ذنمو .*"”تناكأم لثم ىلع اهقبطأف اهلا كاسملا داع دق رهنلا

 ضيم ل مسرنم كيب رجيملا اهعزتنا يتلا تاك اسشلا دم منآلا

 ملطتسُي ةعدتسم ةيئارم ليلا رحب ىلع تييقأ ولو ًاليج اربص عازتنالا ةيلم

 .دبا ىرجملا كلذ <لاظي نا نم برقأ الف فصاوملا مايا يف امس ال هارععاهب

 رم انإك5 اغم نا قملاو . كاسمو سيحوا دس لك نم ًاماخع رغدلا
 .ةنس يف تاكاسملاهذه ةلازايف :ةيحصو كب رجييملا اهالوت يتلا ةسميملا نساحم

 مصتال مخو ةميلقا لمعلا هيف رشوب يذلا دإبلاناف ابقح اهنم اهيفون الف 9٠١

 داو يف ةضوتب اه“ ةو 1 موسللا ىلع نوكت ةبوطرم هترارح نادبإلا هب
 ىف دورعمو فولأم ريغ طوع تطيع نق ريتا هانم تناكالو .قاطي اليلالل

 كلا اذه نم سداسلا قحبملا عج ار )١(



 موو

 ةقشملا ةياغ هحناوحو لاحرالا ةّدعو ةريملا لمح يف ناك ع يبرلاو ءاتشلا روهش

 ىلع دزو نامرد مانيبو نيب تارباخملل ذفنمالو رهشا ةدع بكرلا ”لظ ىتح

 دنع اهيف لمعلا كيب رحيما ادتيا يتلا ةطقنلا ناف هنانتو ناكملا ّرصق كلذ

 تاناد تراك ققتو نوناراس عتود موطرألا نع نوكتون ةحيطب

 رهنلا يفام اولازاف دورا نيذلا هّصكو رجيملا كلذل لضفلا لك لضفلاو

 ةحلصمل لمع دق كلذب نال راخفلاب ئىرحأ قملاب ويف تاكاسملا نم

 نيدجم نوبأدي نورخا هدمب نم هاج دقلو . ًالياج ًالمع نادوسلاو رصم

 53 يذلا شع سمالللا كاسملا وهو لمعلا كلذ نم قبنت ام حسك يف

 حيحصلا يف وهو ةرتموليك نوثالثو ةتس هردق لوط هل تاب هيلا ةراشثلا

 ,حاض اهفيعاضت يف رهلاو ضعب نع اهضعب ةدعابتم لتك ةدع نم فلؤم

 كاسملا كلذ عازتلا تناك اذلو ٠ قالطالا ىلع هل ةيرجال وهو فوشكم

 ءاتشيف ويتم رجلا ماقق . رهتلا كلذ ةماعيف ًاسارمو ةلوازم تاك اسملا دشا
 لو هماظن عطقو كاسل كلذ ةقزمب يف عيطتسملا دهج لواحو اة. و

 غارفلا لبق لمعلا نع ب رض ةراطمالا ر ود ىندن تح هفصن رادقمز واخي دك.

 كر ع قو دام ةكيرروتكا ف قرورد ماقعاقلا هدعب ءاج مث . هنم

 ١5٠6 ةنس رياثي رخاوا يفو ةطفتلا كا: يف لمعلا رشابو ون ةحبطب ىلا كخاف

 نكل نهنم ةريخالا الخام ابعيجج لتكلا ندب يف ًاكلسم هل قرتخا دق ناك

 ىلع ةساجمو هرابسا ند دقو . ةيرجلا نم ايش رهتلا يف ثدحي مل لكك لذ
 ذا لامالا مامت هَل ملريداقتلا نا ىلع ديمعلا رهنلا ىرجم يف لمملا ٌمّرالهنا

 تبجوا ىتح هيلع اهتاطو ت“دتشا ةقرحم ةيمجا ىتح لمعلا ءانثا يف هتذخا

 ةكراتم ناشلا اولوأ ىأر راطمالا نمز اند الو . موطرلا ىلا ”هعاجرتسا لاحلا
 لاي ةلوأمولطسم ًادودسم ةلقثنلا كلت يف لبحلا نحت رظو يسن زج ألا للا

 < سيقول قار در دعس ريا ىف ةازعلا نق اربلا: ءاديع لا غرز

 (1؟)
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 روغلا ةم رقلا جئاطبلا يف دب رشلا ىرجم لا أهريس 2 دع

 همكج ا مهمم

 ه2 رثع ىلاثلا لصفلا اجد
 « (؟ ) قرزالا ليلا يف »

 موطرملا ةئيدم ىلا صريصرلا دنع لدانملا أشنم نم رولا اذه لوط غلبي
 ناد نوكو ارتمولك نيناكو ةسخو ةتايتس يأ اليم نيرشعو ةتنسو ةثافنزأ

 بمر رق رائسو صريصرلا نب ل اديدش نيدلبلا نيده نب امف ةليسم

 ةماع في هتمس طسوتم اماو . جيمس موطرخلاو دلبلا اذه نيب قرف لس

 اهنكل ةنم ةيلامثلا مطقلا يف حسافتت ةملا كات نا ىلعرتم هئامسفم هتفاسم
 عافترا طسوتمو . عطقلا كات عقاوم نم فطن ةيا يف رتم ةئاعبس غلبت داكتال

 رشعدحاو راتماةمست نيبايف ًافلاختم نوكي فيصلا هايم بوسنم نع هفورج
 ءأب ونجاهنع ارتموليكن يسمو نيتئام ىدم ىلا موطركلا ةنيدم نم كلذوًارتم
 ينثاو راتما ةرشع نيب أحوارتم عافترالا تروكي البقم كلذ ءارّو ام ىلاو

 ىلا ةينامث نم ضيفلا بوسنم نع ضيفلا بوسنم قرف نوكيو رتم ارشع
 هليسم تنوكيو ُهْؤام سضني ةنسلا نم لوالا عبرلا لالخ يفوراتما ةمسن

 انعم هللا ةكأر ىونلا اليت ةناردغلاو نئالتقلا نين "10 ينل
 ملل 8

 راتس نيب اهف ةفاسملا بوكحرو كّرادلا بيرق لمض اهؤامراوخاب ضعبب
 ضبنالا رحبلاو . نيملا كلذ يف نيلهالا ىلع ىتح اقلطم قاش موط ركخاو

 باتكلا اذه نم سداسلا قحلملا عجار 0(
 نادلبلا تاهما تدخلا دبعلا تالذ نمو ماع يف لصفلا اذه ”تنفّلع 06

 هتالع ىلع كاذ يف ةتلق ام ”تكرت دقو اهريغو يندم 'دَو ةدلكك نارمعلاو حاسفنالاب
 راطقالا كالت ىلا ةلحرلا دواعا ل ينال

 ( برعملا ) فطصملا ءيشلا طايسلا (8)



 هةنضل

 تارامأ هل وكت وبا ريخ ام يف ةنكلو هضيغ تقف لك زر ربا روك نوك

 سطسغا يف هتروف ةجو ونون رهش يف لو كك ىلا دملاو . ضيفلا لابقإ

 ءاتشلا يف هؤامو ةطرفف ُةَنِيرحر اماو طوبملا ىلا عراستي ريمتبس ةرخلآ يفو
 تاباغلا فارجأو ةشيحلا لابج ةلاسفب ردك ضيفلا يفو ةقرزلا يفاص حارق
 تنكاذاو. نكدا يب نول نا ذ تاوما هذه ة تف اهتاحاسشو
 يلحاس س ىلع نيلهالل تر ًارتموليكر شع ةتس ةريسم ىلع أب ونج موطركخا نع

 ةبرتو ليئاوبلاو يقاوسلاب اهايقسو ةبراقتم اهتحاسف ةشرفم ًاعورز رهنلا

 جرخت 4 تاصاصج اريفو ريملا رجح اهيف دجوب يف رثلا بناجلا لع ضرالا
 موطرخلا ىلا لمح "نمط هوريطل اب

 تناكوةنع ارتموليك نب رشعو ةعست ىدميف رهتلا قرشاب وص ةدلب عقتو

 ةقرفتم كانه عورزلاو اهملاعم ترمدت دقو مويلا تحبصاف .يواع دنج البق

 ةطقنلا كلت دعب ربلاو هتّرغ يا لحاسلا ةمداق يف عسقت اهبلاغو عاقزل ا
 فتامب فا يقرشلا لحاسلا اما . ”مواوسو ةعابط لدبتنال اب ونج لايمأ ةدعب
 اّضرا اهيلاوح رت ةدلب ىلا تيوتسا الككنكل اهتكئاش قوسلا ةريصق نجلا
 ءايبوللا وهو رجلا ىلع اهعرز كي نوميقي مثو عرزال اهواها اهصّلخ دق
 وبفيقرشلا لحاسلا ىلع هتسق اذا يبغا لحاسلا اماو . ٍةلق ىلع اهيف مهتعارزو

 مهف ةريثكةريفو ملهأ عر و ءافللاب ىشخم'ءّرب نكل ميدالا 5 ءارع حارب

 رولا ةيشاح يف اهنوعرزي اهفونصب لوقبلاو مسسلاو رج دلاو هر رفلاب ن ر لوقفترب,

 تسيل اهطاسإ ةعس نال ةليلق ةعور زا ضرالا ةحاسفو ”هؤام أمنع بضل موي

 اهديدع كانه رثرملا نا ريغ ًاضيا رملا اوعردزا اميرو . ججارفنالا ةريبكب
 دحاولا رتموايكلا دنع تام ةدإب ىلا انلزت 3 ٠ ةحاسفلا ةقيض شو ليلق

 الك !متوييبرغلا هبئاج ىلع رهنلا نم نوكك عاسقاا اهلل ةدإب يهو نيعسنلاو
 رّدملاب ةعونصم اهئاف ةيلامثلا عاقصالا توب فالخب شيئق نم الكش لحنلا



 لملا# ت

 امسالو ًانارمحصىراو ًةلها رثكأ ضرالا نا انل عقو يذلاو . ةحطسم اهفوقسو.

 هترظنم ىلع ّربلا لظب نيلكو تام نيبامفو . يقرششلا يناملا ىلع اهنم ناكام

 ُّضراو يقرشلا املا ىلع لاغدالاب شرتفم ةعسلا ل يلق ضرالا نم طاسن ورف

 ضرالاو ''”لاملاو لهألا ةصققني كانه عقصلا ةماعو يب رغلا ىناجلا ىلع ءاّرع

 رتموليكلا يف نيلكمقتو  ليخنلل اهفرثا الو رجسشلا نع ةفوشكم طاسبلا ءاروامف
 تار لع ةماقم ةحاسف اهل ةدلب يهو رهنلل ةببرغلا ةيشاهلا ىلعنيرشملاو ةعالا

 ةمجو ”صملا قابط نم شرتفم ىلع اهمايق ''ءابصحلا ةريثك ةعاط ةوبر
 ةدلبلاو نييلعملا لئابق نم نودودعم موق مهفو ةلجاندلا ءالخد كانه دابملا
 ةريدلل راش نوكت اهءارو ان قاوخ هنيدللا كان زومأل اذ يووم م16

 كلذ يف ربلا ةبرتو .اهارم لا نمل الا م ةيلاخ ءادرم يهو

 يو ٠ ةنيمس ةللرا لرع" ”ةرب زجل يقرشلا قرطلا ءاحا ةماعيفو عقصلا

 ليسلا هايمو ديدش ريدحتلا ناكالو ٠ ًةرذ ابلكض رالا عرزت ثيغلا نامزا»

 نمفورجي اهتيرج نودسي يا هايملا كلت نودمعي موقلا ناك يملا ة ةعرس

 فرملا عاقترا طبضوت# نوكيو ورادحتالا كلذ ضرعبابهجويف اهنوميقي بازتلا

 ةيزاوتم ادي ةرددعلولا كرما يبناج ىلع نولعجيو ًارتميتاس نيمبرا دحاولا

 قم نامعو ةنام هت وح ال او ا نم هاو سارا قص نوككو هيلع ةمئاق عضولا

 اهزوسبالا ذا ضرالاف فناوج ةئالث اهنم لكل ةريغص ضايح كلذ نم نوكيف

 ناكفلس اميفو ةطنملا ةعارزب قفتري نا اهعرارل سيتي ىتحيوتشلا ير آلا

 متغلاو لبالا ئر ٠ ةيعارلا ةيشاملا يو ماعنالأ ةوادبلا لها دنع لاملا ( ( ١)

 ( بزعملل ) رقبلاو

 يدل د و روتتنل
 فرعت تناك ضيبالا رحبلاو قرزالا رحبلا نيب ايف ةجردنملا ضرالا نا ()

 ةرب زخلاب فرعت مويلاو رانس ةربزجب
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 دقاو مويلا ىلا اهيف ةرهاظ اهضايح لازت الو ةلينلا اهيف عرزت عاقب نيلمكل

 ةملاممل نع موي اشاب ليعامسا قبسالا يويدلا دهعيف ضايحلا هذه تعشنا
 رهنلا لحاس ةمداق يف ةيلبملا ةلينلا دجوتو . نادوسلا راطقا يف ةلينلا عاردزا

 نمجردنا اميف ىرت تسلو ءايل ةعفارلا تالآلاب تيقس اذا صنت ال فيكقأ

 ضرالا صاوخ كي رييغتوا ليدبت نم ةعافرو نيلك نيب ضرالا طاسإ
 كلذ يف ةرثك ىلع ىرفلاو عورزلاب نارمعلا سيلو نييناملا الك ىلع اهتلمشو
 . ةقرافتم ةز رافتم هيف عرازملاو عقتصلا

 رهنلا نم نوكتو نيناهلاو مباسلاو ةئاملا رتموايكلا دنع ةعافر ةدلب عقتو

 ةحاسف قرزالا رحبلا ىلع ةمقاولا ىرقلا ةيناث اهنا ليق يقرشلا هاحنم ىلع

 اهيسانأ لهالا ةليلقب تسيلو بيررق ىّدم ىلع رهنلا نع يهو رايد عاسناو

 ةريشع اهنولمحي مو ةيبرملا ةيركشلا ةريشملا نم عرقىلا مهباسنأ يف نوعجري
 نطابم مهو عور لب ةرماع ةرواجملا رزملاو لحاسلا ةمداقو . ةيركشلا ةعافر

 كانه رهنلاو . ةدلبلا يلاوع كي ةمقاولا طئاسبلا يف خبطبلا ةعارزا اهتوديثي

 تيلاو اذاو . فيصلا يف بوكر رذعتي داكب ىتح "هام قريف ًاحطبتم رحبتسي
 نيب رالاو. دحتاولاو نوال راموابكلا ىلإ ية موطرألا نم ادينغ زينل
 ىغق دقو . ةيمهاو ناش امل ةدلب يبرغلا ىناجلا ىلع ةيملسلا ةدإب كانهو

 ةدلبلا كل:لاخا الو تلق .رومأم امل نوكي"نا راطقالا كلت يف ثداملا ماظنلا

 اهتريسف رهدلا دي ابتئوانتف نارمعلا ةعساو رادقملا ةريبك مدقلا يف تناك نأ الا
 ملطعمو طارفالا دح ىلا ةعسوتسع تسيل كانه ةعارزلاو . واوبلاو رامدلا ىلا

 زواجت ال قياضتم ةطقنلا كلت يف رهلاو ٠ ةيوالملا ةريشع نم بع ابلهأ

 رشع ةتسو نيتئام لع موطرأا نم ترص اذاو رتم ةئامبرا هيتفضنيي امةعس

 هز تاق وم ضارهر ةقفرعلا ىبنأ ةنحن انها ولك

 دنعو . ةلك 'هليسم مطقي ال نايملا يف وهو.. نيرتموايكه لوط ةفاسم نوكك
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 قرشا ناطر لع عش زارح وبا ةلحم ني رشملاو سداسلاو نيتئاملا رتموايكلا

 مدعت داكت ىتح باغلاب نيصاغ رهنلا يكتم ىرت ةعقبلا كلت تزواج اذاف

 ملا ةئيفاتلا نحانلا قرع وقف احلا هقو . نقلا تقام ا

 نكل باغلا رحش نع ةدإبلاب ةريدتسلا ضرالا تفشكدفلو اذه . فراضنلا

 .دح ىلا ةيبجالا تايجلا هيف رثكتو نادبالل ةيذا هيف ًاحوتسم لازي ال اهعقص

 ةدروملا ةبقع ناف رهللا ءام حيد نع ضهاأن عفترم اهعقوم نا نيح ىلع طارفالا

 ابقحو رهنلا ىلا يضفت ىتش راوخا همقبلا يفو ًارتم رشع دحا ردقب هنع ولعت
 اهحرطف يرحبلا زارح وبا ةيرق اما . ءاذقالا نم ضرالل ةربطم نوكت نا

 ميدق ردجسم ةدمعا اياقب ةيرقلا كلت ران نم رفاسملا دهاشُ و ةلحما يملامش ىلا

 نم تنك اذاو .هّينذام مدهو يدبملا اهرّسك دق ( بوط ) قاباط نم هؤانب

 .لينلا ىلا ايمار دحر رهن رصبت كانه رتموليكو حن ىلع أبو نج زارحوبا يناج
 باجتتو يب رذلا لامشلا يف ةعقاولا ةشبملا لابج نم أني وهو يقرشلا هبناجنم
 دقلو . ةجرد نيعبس ةيواز ىلع لينلا لخديو ضيفلا نابأ يف ةرماغ هأيم هيف
 . دحاو رتب قرزالا رحبلا يف ءاملا حطس نم ىلعأ رياببف روش يف ةعاق ناك

 هليسميف نوكيام الخام رهشا ةدعنوكت ةنسلا نم ٍةّصح يف فافج رهنلاو
 كيسلا ةديعب ةيواه ةرعوف هاقتلم دنع هفورج اماو . كئارتلاو كربلا نم

 نيتسو ةسخ غلبت ةعس هلو هليسم عاف را يا ردقب نوكت

 تراص اميرو راتما ةسجخ غلبت هتروف نأ ضيفلا ملام نم ذو ارتم

 ىلع ًايوطم هب رهنلا اذه قتلم دنع قرزالا رحبلاريسم نوكيو . ةسجخ ىلا
 ىلا فرشأالا ةدقاواجرتلا توشا ةديعاولا بقت رك يملا تازالا دع

 فورج نام . اتم نيسخو ةماعب را تناكف هتعس ترم دقلو قرشلا ةهجو
 .ناكملا كلذ يف قرزالا رحبلا يفرج يف املثم ىلعلافدالا كنتلعب ةصاخ رهنلا

 .يبرلا فرحلا دوس يت دم 'دَو ةلحم ل: رع ةديعب ريغ ةيط ىلع ترص اذاو



 مو -

 فت جامدنالا نم هئئس ىلع لظي هناف يقرشلا فرجلا فالحب فشكتيف

 ا نم نوكتو يبرغلا هفارج ىلع رحبلا نم من ةلحلاو ٠ رجلا

 نم ةبصح ةليمر أهيترت ٌةبقع ىلع ةماقم يثو ًارتموليك نيثالثو ةعبسو نيتئام

 ابمظعأ قرزالا رحبلا نادم فني يمو "هيصج ةيريج ةيرجح ةقبط اهتمت
 اهولها اما فلس امف رانسل ناك ام فرشلا نم مويلا امل نوكب.داكتو اهمهاو
 مهناكرا مالا نم طالخا مو افلا نيرشعو ةسمخ ىلا رشع ةسمخ نم مددعف

 نوكيو ةيجاشلاو نييلءللا ضعباهلخادي هلهاوكلاو ةيناديملا اهناتيب رعناتليبق
 جتوفلا دل نم ايلا او نجا جزا نم رقثو نويرصمو ةلجاند ٍةلق ىلع مهف

 تالا رئاس نم عص | ءاوملا ةحيحص اهنا اهربخو ةلحملا هذه ربسمو . جمحلاو

 ميشه نم اهتورب ةماعو اهيلع يه ةماقتلا ةبرتلا ىلا كلذ عجر اهبرو ةريزإلا يف

 رشابتةموكسحلاف ةيريدملا زكرم تناكالو . موختلا ةحيسف ةعقب اهلءتشت ةرذلا

 اهزوجيو ةفافملاب اهامتو ردم نم اهتدام م'رج ةلعاج |هيف اهلل نابم ةدع مويلأ
 ٠ فارغلت طخ

 ىرا كلذلو صراقلا ضيبالا لمتلاب ةلمّمرومعلا اذه ضراون لوقا
 اهنوميش, يتلا ب بشكل ةدمحالا لاديتسا ىلا ليل : ناشلا اولوا نطضي نأ

 نيننالا مايا يف نيعوبسأ للك ماقت ا 1 '”فيردح نب راوسب مويلا

 اهمترود مايا يف يو ديعب عقص ص لك نم نوقوستملا نوقزترملا 7-5 يمحو
 لوقبلا ضرعت اهيفف. ءاطعو ذخأ ني بابسالا يطامت ةرث ةرثكل راظنالا ففوتست

 قرثك ىلع اهيف توكتو ءايمابلاو مايلاو لاجتربلاو لصبلاو مطايطلاكةيكزلا

 ىلع رنشتك دروالا رابظتسا بيقع يأ 1 ةنس يف ةلحلا فصو اذه )١(
 يهف الك ًالثدبت اها تلد دقف مويلا اماو لئالق رهشاب نامرد ماب يدبملا ةفيلخ
 اذه يف تحبمصا دقو ةينادوسلا دالبلا يف ةراجتلا باطقاو ردانيلا تاهما نم نآلا

 ٠ ليلج لبقتسم اه نوكيس نا ىلع لئالدلاو رانس ملقا ةرضاح دبعلا



 لا موما#ب

 غومصلا نم ءيشو "يتاطقلا بورض اههف ن روكا خيطبلاو مع مالا كاذكو

 ركبلا دقو ناولألا ”هجرذملا تاينطقلا نم هراسشلم ملس اههف قفتنو ءارجلا

 مناصماحلو ٠ تاحراجلاو زر او يف ارماكنامثالا ةسخي ةيبر والا تاودألاو غبتلاو

 نيطبتلا ميداو دلجلا ةغابد يف نوعراب اهلهاو مسمسلا تيل رصاعمو نوباصلل

 .ناملا تاعام قم قفافتو حركو ةياحلل لوقصملا معانلا نايتخسلاو

 دهع ىلع اوناك مهنا ضرالا كالت يمانأ لوقي «ًاريقتب كانه تبصا ايلقو زعاللو

 اهباتني الثل نيرتاس ابنو راويف تاياغلاو فيلرغلا ىلا مراقبأ نوقاتسي ةيودبملا

 ميداو : 27 مل تس جيردتلا ةليخلا هذه تيلقناف اهوبصتخيف شيواردلا

 اطيسل هارت الأ نياك دا: ةفص ىلع اهتفص يندم دو لوح ةريزلا ضرا

 ةردلا رجبشل ةماركمراطمالا نانا: ىف قوكل ديانا لب نق :ةقئيط اعوام

 كانه ىرتالو ٠ هيف دوج : اهنكل لحاسلا دح ىدعتت ”«ماعلا يف عورزلاو

 00 ةهجلا كلن كي خطابملاو ايس ءاملا مفرت يقاوسلا نم ّلق امآلا

 راثآ يه ( بوطلا ) رجالا نم ةكر ًالامث ةلحلا رهاظ يفو ةرفولا يف دملا

 دهتسلاو هكلاؤي المي رض هيف هلو ةيناديملا ةليبقلا دج هاثب رادقملا ريبك دحسم

 .مهتاراقع ةيكلم دوقع ةريزملا راطقار ئاس يفو كانه موقلاو ٠ يدبلا هبترخ

 اشاب يلع دمحم ككحف يتلا ميوفلا ةنطلس دهع ىلع تذخا جحح يه ةعدق

 اهنا ةلملا ةأرمو تلق ءادمجا  وماب» ةنس يف المش ىرع رصم بحاص

 اذه ٠ نامرد ما اهنم يثتساالو ةراسيو ًاتارمع ةينادوسلا نادلبلا رثكأ

 .لاغدالاب ةرومعم يقرشلا لحاسلا ىلع ةطقنلا كلن نع بوذحلا يف ضرالا لظنو

 .تذسلا كلذ لع تدمبا اكو -درجا ةارع نوكي يب رثلا لحاسلا نأ نيح يف

 واروفكب «يش هبشأ نوكتف اهقلخ ”لقتو ىرقلا رغاصتتتو عورزلا ضقانتت

 نوكينا رهنلل يقرشلا فنطلا ىلع بلغيو لغدلا تاباغ فاوجا يف تاعجتنم

 .لزانم ةماع يف رهنلاو . لئام ردحتم يب رغلا ناف عنماو يف رغلافنطلا نمقرا



 ملال -

 ضرالا يف سيلو . ةيب رغلايف اهنم دشا ةيقرشلا ةفضلا يف هتي رج نوكتهليسم

 ةريوج دنع دعربو ٠ لدا ليم نع تورتض و عو ليخللا نم "زكام ألا

 رفاسملا دعص اكو ليخنلا كلذ نم ةباغ(يب رغلا فرملا ىلع ةدلب يعو ) ليفلا
 انلزن الو . تاوملاو راوبلا ىلا رايدلا تلامو امرج هرحش تدادزا رهنلا يف

 يمهو نيفرحلا هجو يشغت لاغدالاب اذا نيسملاو سداسلاو نيتثاملا رتموليكملا

 ىلا ضايرالا ريصتو اهثورحو اهعورز ضرالا نع لوزتو راطسنالا ةلصاوتم

 تابقملا انيارف نيعبسلاو ثلاثلاو نيتئاملا رتموليكلا ىلا انيضفا مث . ليلق رفن

 ةرعو يمهو ارتم رشع ينا اهكمس نوكي وجلا ف ةيهاذ ق قرشلا اجلا ىلع

 هفتلم تدنلا كياشتمب ةيوطم ةباغلا رحشو ةبدعم ةّكرب ضرالا 7-1 ةعيلم

 نوللا ءاتصمرملا ةريغص ةدّرقلاو سانسفلان م ًابارسا اهيف انيأرو . هياع قاعتي

 تاق لع موظرألا < ةرم انزتض الو شاررالا لج ربطلاب ةّساع تاباثلاو

 هضرتسرافنلا رحح فرعي تينارحلا رخص نمر اس رهنلا يف انيترتمولك

 مث: كلن لا راي رمح يقع فارما نوكيالف ىرخأ ىلا قت نم
 باير ةدلب كانهو نيعستلاو عبارلاونيتثاملا رتموليكلا ىلا انطببف نيدحم انلحرا

 . يب رذلا هتك ىلع رهنلا نم يهو ةلهاوكلا ةليق اه لاقي ةيرع ةليبقب ةلهآ

 قرشلا بهم نم ردت رهن هيف عقي اهيلاعأ يف اهنع تارخراك هلع لعو

 عسوا ةعاطق نا ريغ دحَر رهنب هلاصخو هتفص يف ”يلك ةبش هل رم وهو

 رهن أهنم ثعبلي يتلا ةقطنملا نم ةجرخم رزغاو رفوا ضيفلا نابإ يف هتدامو

 ا دع اهنيبو ةازاومو ةاذاح ىلع ضرالا يف اهانثا قشيو دحر

 نيفنكلا تاباغ يف بلاغلاو ٠ ًارتموليك نب رشعو ةئام ىلا رتموليكئام نيب .

 ( قبنلا ُلملو ) كأبنلاو ءافرطلاو لْمَأْلاو ( سلا ) يدنهرُقْلاو طنسلا رجش

 وهو داح زّرلتم كوش ذل ةرشخلا ةمئاد ةرحشوا ةمجَت وهو قوتدنملاو

 رورعزلاب هبشا ريغص يورج رن هلو ةيقيرفالا تاباغلا ةمام في ذجوُي
5 
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 ةردش مرق ان آحب تاباذلا كم نركيو ءابارملا ده كالا ريع
 نمو . بو رضلاو لاكشالا جترخلا فتلملاتابنلاب ةّصاغ يهو زيملاو 5 درعا

 ةعنتم يهو كئاش تابن لكل ةماركم نوكت تاباغلا كلنا ضرا نا تباثلا

 . ةيشاملاو ربلا باود اهتذخا باعشو بادم نم الا نيرايسلا ىلع كلسملا
 هلو تارتمواك ةسعو ةثالم نب ايتحبس حوارتت ةيبرغلا ةيشاملا ىلع ةباذلاو

 دنع آلا ضرالا يف ىدبتنالو ءىئاهنم نوكباالو رائس دنع بيغن يو . ديزت

 كلت نم ربلا ةماع ىرت لأ فاراعالا ةعستف ةيقرشلا ةيشاملا ةباغاما واكت أك

 دجويو لاغدالاو راجشالاب ًاكرشحم فراضفلا لوهس ىلا كئيجم تح ةطقتنلا

 زان ودع ءاضا وع عفتر. هدوجاو نوللا رمجا ُةْحمص طنسلا رجش هتماع يف

 واكركراطقاو

 مك
 ل ا



 - معقب 5

 عيراشملا تانكمتو راهنالا تافرصت يف

 ترثو ىلعألا لينلا تافرصت يف ةريخألا يتلاقم تبتك موي ذم يلا
 نم هتلوانت ام ألا نعموي يتامولمم نكت مو . "”ناشلا اذه يف تامواعملا

 ايف تيما نيتلحر يف داصرالاب ةتملطتساامو نورايسلا اهْطَطَخ تالاقم

 حبلا يف رخبتلا لنا داصرالا كلت نم يل ح عضتاو يرصملا نادوسلا دودح

 تنييت دقو . هئاكا يف مئاطبلاو مقاتملان ء يان طرغم فيصلا ءا ا

 ام يتلا ىمظملا ةلأسملا نم ةيبث يف نكت ملا بنكلو ىرخا ةايشا ًاضيا اهنم

 ا طبارلا ةفرعم يهو الأ ةسماط ةضماغ نيملا كلذ ىلا تلاز

 نم فقا نا يل رسيتي ملو ىلعالا لينلا ةدام رادقمو ةئاوتسالا تاريحبلا

 دنع قرزالاو ضيبالا نيرحبلا تافرصتب رفئموي تناك يتلا ةليلقلا داصرالا

 هنويعو رهنلا عيبانب ةقلعتلا ةلأسبلا هذه روغربس ىلا يذيب ءيش ىلع موطرملا

 لاشك .هلسم نم عقاوملا تافلتخم يف هتدامرادقمو ٍضيغو ضيف نم

 .كلذ نم ىربكلا ةجيتنلا تن اكف ؟ةءدو 9.٠ ىماع يف ةلأسما يف يصقتلا

 انياحتساواهمزاولو .اهضراوعب ءالجوأنايب راك( اى را تامراسولا لصوتلا ب وجو

 ةلماك ةنس ىدم يف ةلصاوتم ةيسايق داصرا ةماقا 5 كلذ لع لوصحلل هنأ

 37 ٠ دوعصو طوبه إب ءاملا بيسانم حوارت نامزا ىلع اهب لدتسإ

 رفم طق يف نإبلا تافرطتب ةيروش داصرا ةهجولا هذه يف رشوث ام

 هذه 0 تّيقلأ دقو ٠ هوس ةنس ةرخآ ىلا كلذ ىلع رمتساو موطر أخا قوذ

 .يناثلا ءزجلا «رصم » لصف يف ةيجراجلا ةراظنل قرزالا باتكلا ملط )١(

 ( خلا لينلا يلاعا دالب يف يرلا ميراشم نع ريرقت وهو ) ١٠6 ةنسل



 ومال

 تافرصت كل ذكوةفلخو كاسملا ماماهّةم مايا لبجلارحب تافرصت داصراداصرالا

 رحبو فارزلار حبو طايسلار حب تافرصت نم تاتشااضيل|ميلا تفيضاو ةربتعلار مم
 انكردا ناش تاذ ىرخا تامولعم انل تعقو ةئسلا كات عيب يفو ٠ لازنلا

 فرصت اندصر ناب كلذو ةيئاوتسالا تاريحبلا نم ءاملانم فرصنبام ماججاهب

 مداوق يف 59 . يآلدو دنع لبملا رحب فرصتو واجافو احنج دنع ايروتكق رحب
 مجرخ دنع (يابا رمت وهو) قرزالا رحبلا داصرا تجر ختتسا ةروكدملاةنسلا
 قاطن عاسنا ىلا داصرالا هذه تملا دقو لوقا . ةشبملا يف اناست ةريحب نم
 نم هجو يا نم ابنا ىلا يبرا ال يننا ىلع الاص>و لينلا هآيم لالخ معلا

 الو . تاب تباث كح ىلا ثحابلاب يضفت يهوا ةلمكم ةمات داصرا هوجولا
 هل نكلو ىدملا ريصق نمل ناتئس هردق داصرالا هيف رشابت أئمز نا ءافخ
 نآس ىلع ىثمت نسحا ىلا نسح نم ةرراص ددصلا اذه يف لاهلا نار كتي

 ةفلاختم ضيفلا هايم تءاج نيتنسلا نثاه يف ذا فدصلا نساحم نمو ٠ ميقتسم

 ةيبونجلا هعطانقتم يف فورعملا ضيب الا رحبلا يف امس ال أطرفم افلاخم ريداقملا

 نيمستجم نايقالتي نيذلا ليدلا يعرف يف ًاقيفط00١ضيف ناكدقلو .لبجلا رحب
 اهيف هايملا فرصن ناك دقق .١٠ ةنس يف ضيفلا فالخ ىلع موطرخلا دنع
 تاكاسملا ةقطنم يب ونج ضيبالا رحبلا نم ناك اميف راصاعبرو طسوتملا زواحي

 رصق ىلع نيتروكّذملا نيتئسلا داصراب انل رسينت ىتح داكوا ىصقالا هدح ىلا
 مريصقو ضيفلا ريزغ كي ةبلاذلا نؤشلاب ماع ءيث كاردتسا امهاّدم

 ماج ول ام تاو ميصا داع ىلع ئاق نيلاملا يعتتم نيب قرفلا ناك كلذلو
 ضيف نم هانت ام نا يف بيرالو . نيهباشتم نيتنسلا نيتاه يف ناضيفلا

 ةطللا ليدعت ىلا رمالا لآ ىتح ينذ ىلع ًأسأر اهتبلقف ناشلا اذه يف لبق 8 ا ع
 ناش حالصال بيقنتلاو ثحبلا ةطقن ىف مولا يم يتلا عب راشملا ىف ةماعلا

 نم ثمدقأ يلا تاب رظنلاب بهذ دق ليحلا رد صتخم ايف أمس ال وي ىوسا
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 باتكلا اذه ىف ةجردملا تافرصتلا اماو تلق . ايلك ًاليدعت ضيبالا رحبلا

 طيضلاو ةقدلا يللا قانا رحتم ءافكا نوسدنهم اهتماع حجرختسا دقف

 0 ىلع ًاماود نوميقب اوناكو سئرب سأ هم ىلع مهن ”اساقم ىف نيدمتعم

 ىلع "دب لاقرب قيام لب ايتام لجميل ايف كاذات اهو ةظطو

 دل أوقاف هتدح

 نيتضو رفم نيتطقت يف رهنلا اذه فرصت انفرمت - ايروتكف لين ًالوا

 نوكت ىرخالاو اير وتكف ةريحب نم هثعبنم دنع نوبير لدانج ىلبق ةدحاولا

 تربلا ةريحجي همتدنم لبق وا ًارتموايكر شع ةعسق ىلع حصيكرم لدانج يرحب

 ميت هيو ذي قع يرتقتلاو قاقا ف ناك ا ردراك ني ركعوةلب رالف

 نيرشملا يفو ةيناثلا يف بكم ًارتم نيمب راو ةينامثو ةئامسخ ىلوالا ةطقتنلا ْق

 يف ارم نرمنو ةيسوب ارح ةنلاقلا ةلظأنلا ىف" ةئتنلا فزع نع نور اقيم
 اذاو . ةيناثلا يف ارتم نيرشعو ةمسن نيتطقتلا نيب لضفلا نوكِيق ةيناثلا

 هايملا تلا ىرن اجوش ةحيطب فوج يف اهؤطابتو هتيرج ةعرس ىلا انرظن

 غلبت ةضفخنم ةحيطبلاو رهنلا هايم لوكت موي. ايروتكف ةريحب نم ةقلطنملا

 نوكت ةيرجلا هذه ةطبار ىلعو . ًاموي رشع ةثالثوا رشع ينثا وح يف واجاف

 نم تجرخ دق سرام ره نم نيرعلا يف ةيناثلا ةطققنلا تزاتجا يتلا هايم

 هللا ىلع اجنج سايقم ءلديو ٠ ةنم نماثلاوا عباسلا يف ! روتكف ةريحب

 نيرشملاو يناثلا ق' ةئم لعأ ناك نيمويلا قاده ىف ةزيجبلا هايم :توسلم

 ايروتكف ليث فرصت نا ىنممب «اهفرصصت هيف جرختسا موي لوا وهو رباني رهش نم

 قرزالاو ضيبالا نيرحبلاب تَّصخ دق تافرصتلا داصرا نإ مدقت )١(

 ددع ةلقل هنا لعيلو . موظرملا ىلبق ةعقاو امهبنم لكح يف ةدحاو ةطقنا تجرختساو

 رهللا نم ىوصقلا ىرخالا مطقلا يف تافرصنلا جارختسا رذعت كلذب نيصتخا لاهلا

 ناكمالاو ةعاطتسالا نبياحا يف الا جرختست تناك
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 : نصيكرم لدانج نع لامثلا ىلا ؛4.م ةنس سرام نم نيرشعلا ىف

 :نبرشعلاو يناثلاىف ةنم ىلعا ناك ة ريحبلا بوسنم نأ آلا مرادقم كلذ نكي

 لوادج بسحبو .دجرخم دنع ةفرصت انفآرعت موب. ةنسلا كلنا لدم ريان نم

 اذه توكي نويير لدانج دنع ميرج رتسملا اهجرختسا يتلا تافرصتلا

 : "و ةيناثلا ىف م ارتم هدام هرااققم كفرتعتل الداب عافترالا

 ةبعكم راتما ةرشع ردقب واجاف دنع تصقتتلا دق ةدايزلا نوكت" كلذ لعو

 عالطتساب اهنيعب ةباغلا هذه لثم ىلا لوصولا ىبشي. ال ناكالو . ةيناثلا يف

 طايتحالاب مناوب اعم رهنلا ىرجم نم نيتفاتخم نيتطقت يف فرصتلا رادقم

 راهنالا نم هيلا بلوت ام مغر ىلع هنا انيب نا ورغ الف ةياغلا هذه غوابل قيقدهلاو

 0 مايا يف هتدام رادقم نافاجوش ةحيطب يرد هريغو وفاكر هنك ةدمملا

 . اجنج دنع نوبير لدانج ىف اهنمرفوأ نوكت ال نصيكرم لدانج يرحب
 هجرخع دنع ليثلا فرصن' نا ىَرب دقت ىتح ةئزاوما رمأ يف رهاظ رثا ةحيطبللو

 ىرخا تادممو وفاكهايم ناذ هامملا نم هيلا عقي ام ”ارادقم لقا ةرك ابن

 اهنا نم دن, الو ةحيطبلا كلن يلامث ىلا ةعقاولا راطقالا نم هيلا نلت هريغ

 نيرشملا يف جرختسملا فرصتلا ناكأمرو ٠ ركذت ةدايز هتدام رادقمىف ديزت

 لهاو ةرادالا لاجر لوقي ءرادقم ىندأ نم أب راقتم واجاف دنع سرام رهش نم
 .كلذ يف تناكتربلا ةريحب هايم ناوبايتب بااوجو ل ةمقاولا عاقتصالا

 واجافب صتتخب ايف ميرج رتسملا لوادج نمو .“'”اهضافخما ىصقا ىلع نيملا
 .ةبمكمراتما ةسغو افلا نوكي ةطقنلا كلت ىف رهنلا فرصت مظعم نا حضتي

 ا باتكلا اذه يف عبارلا قحلملا جار )١(
 ةنسلا كيس بيسانلا نم دصّر ام ةطحا نا للعاو . 1. ةنسن يف يا (؟)

 كا رملا ناك 15 ؟ ةنس فو طقف تارتميتتس ةعبسب كلذ ٠ نع ليدل ناك ةربادلا

 كالذك تربلا مريخ تناك جرو 1 ؟ ماع ِق هطاطخما ىصقا نم "ةطحا يّلداو



 مس -

 اهداريا انل مدقت يتلا بابسالل ةحصلا ةيارق ىف كلذ ناكاعرو ؟”ةيناثلا ىق

 لضفي رادقلا اذهو لوقا . باتكلا اذه نم نيتسلاو ةعبارلاو ةئاملا ةقرولا ىف

 ابمكم ًارتم نيسخو ةسخو ةئامثالثب نوبي ر لدانج دنع لينلا فّرصت مظعم
 ىف ٍمرف دْصَر نم تجرختسا دقف اهركذ مدقتملا لوادجلا اما٠'"”ةيناثلا ىف

 عضو ام لضفا بيرقتلا ثيح نم دعت نا صب كلذأو تايلولا نب و
 نأشلا اذه ىف

 لين هاي تربلا ةريمحج ةضيفتستام رادقمنا هيف بائري داكب ال امتو اذه

 دنع ايروتكف ةريحب ردت امم مظعا ألا ضيفلا نبا ف نوكأ ايروتكف

 ليسلاعجاضم ةقطنمو راتما ةيناكو ةئامب را ءاهز نيعقوملا نيب ام ةقشو ادئنح

 ءاتشلا لصف ىف قرفلا نوكي نا حي اذا ٠ فارطالا ةمسوتسم اهضيثمو

 يللامثةمقاو يهو ًاريثكمدمتف ليلا ىلا برت ىرخا ًاراهناو وفاكر هن نال ًالئاه
 راهنالا كلم دراوم ىف امل لخدال ةحيطبلا هذه تناك كلذلو اهوش ةحبطب

 ةطقنو تربلا ةريحب نيب اف رحبلا اذه ةفاسم جردنت 1 ار

 ةئامو افلا هرادقم غبي ىّدم ون ةحيطب ةلابق ضيالا رحبلاب لازغلا رحب داحتا
 71 كاتكلا اذه نحلل كافر لا لود حا رووا قلو هدو

 ةرخلا ىلا هع سوبا وم رحلا اذه" ععرشعسلا ادع اف روع ردع ةن

 نم ةفلتخمم صصح ىفو هار نم ةد_ءابتم نكاما ىف كلذو ١و. ةنس

 يف يألداو ذنع جرختسملا فرصتلا تافرصتلا اذه ىلا منيو .” ةئلا

 نم ىلعا نوكي ضيفلا مظعم نا باسحب اذه . عبارلا قحلملا رظنا )١(

 ضيفلا ملاعم قباطي كتالذو دحاو رتم رادقع سرام نيرشع بوسنم

 منج دنع فرصتلا مظع» هيف درو * عويتسلاولا ب رظنا (؟) اجنح دنع فرصتلا مظع» هيف درو دقق , ارلا قحلملا رظنا ش
 ةيناثلا يف ًابمكم ارتم نوسهتسو ةثاهس وه

 باتكلا اذه يف عبارلا قحاملا رظنا (؟)
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 تالالش لبق دوصرملا درفلا فرصتلا وهو .١٠ ةنس سرام نم نيرشملا

 نم ةئاعبسلا رتموليكلا يبوذج تدجرختسا تافرصت ةتس اهنمو . هليفود

 ةديدم فرق د ىق اهدنع رهنلا صوغي ىتلا ةطقنلا لبق يا تربلا ةريكب

 ىف تنير غشا دنف رخالا افرصت رع اننالا ناو. دنلاب كانه قربت
 تافرصت نم ا دتع ام لوأو ”تاق .""”عقنالا يف هارحم نم ةقرافتم 55 ا

 تربلا ةريحب ججرخم ىلا اهب رقا نال مدقت ميآلداو ةلابق جرختسا ام رحبلا
 000 5 3 - 3 0 3 0 هاه 5

 نيتسو ةعسن ردقب ديزي وهو ' ايعكم ارتم نوعبراو ةتسو ةئاتس هرادقمو

 ليف فويسارلا واغاف هلام: ايووتكف لت فردت نع ةباقلا قف ادكمارتم
 قيبطتلا يف عفن ين ىلا | ةيومصلا ريغ رخآ تماس ةدايزلا هذهلو ٠ ناموس كلذ

 نيبامزب ِش نا وهو 51 5 ركذل ام وح ىلع 71 ًاقيبطت نيدرفنم نيكرع 5-5 نس

 نم هيلا باج اها, ةرغبلا اذه ىلا ير ةج راهن يأآلداوو تريلا ةريج

 امللمت هن ال نانثا وا راع : أهنمو يوأ رينو ىوشا ربنو يع رمت قورفلا ل تا :املا
0 

 دقو )ةئنيح يواو ىوشااف رمل وك يب رغلا هةر يدا أملا

 هايم هيف تبلحت امبرو ةيناثلا يف ًاببكم ارتم نيثالثو ةينامثرادقتب (اعم امص
 انتعاطتسا يف نكي ملام كلذ ةيب رغلا راهنالا وا يمتهن هيلا ابلم# ىرخأ
 امها مدقتملا .لريفرصتلا نا انلقول 0 جرح الق هرادقم ربسو دب ث

 رحبل ىرخا تافرصت ةسج داصرا باتكلا اذهب قحلما فثكلا ين دجت (1)
 ١81٠ يتنس داصرا اكو كرت رخ "آو همنا رخآو كازاب ودل رخ 1و يننل دحاو لبجلا

 ددص يف اهب لمعي مفىرخالا داصرالا اماو . اهيف طولذُم كازاب ود داصرا امأ ءادكحكو

 اهمسمطف اهبَيغ دق طبضاو اهنم ثدحا ىرخا ,داصرا نال باتكلا اذه

 .نيسوو نينثا سرام رهش نم نب رشعلا يف يالداو سايقم ُ ناك 5
 متاراميابل ةعيس نمت هنأ يا رتميتتس نيعب رأو ةسفخ ىلا ليربا ىف طبه من ةرتميئاس

 .خلب تح ًاطوبه مقرلا ج ردت دقق ٠15؟ ةنس يف اماو ىو.٠م ةنس يف اذه . سرام يف اع

 1 تارتميتتس ةسق
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 ةريحبلا ن م رحبلا “ هر دتساأم رادقم ناو دودعم دح ىلا نا<ءافاكتي و ناقباطتي

 فرصتلالوادج تس ١ ايروتكف ل.“ نم اهيف قوام ردقب وه ناوالا كلذ يف

 لاجل ةالعاا الدار دنع رجلا اذه قريقت لوك تايكلا- | ديب ةقحأملا

 اذاو . ''”نيثالثو ةينامثو ةئامسم هانداو ةيناثلا يف ًابعكم ًارخم نيمبسو ةعبراو
 يف ىّوسلا زازا هارت يالداوو واجاف يفرصت مظعم كيب ةنراقت اني رجا

 رايتالا هم رجلا تاني نوت باتنملا قدعااذا اهنا انزتفعو .نيناكلا

 دنتسنال لوقعم ريغ رمأ وهو ضييفلا نابا يف ِءام ةرطق هديزتال هيلا ةيمارلا

 زان و ىوشا رهن اهسخاو ةيراملا تادمملا كلت ن 0 ريثك ناذ هيلأ

 يألداو دنع فرصتلا هج ِق ديبزت نا نم ديال هنا لوقعملاو كد امل

 فرصتلا لوادج نوكت نأ اما نيرما دحا كلذ نم كلف . ىرك ةدايز

 ىلع صهتنا دق ضيفلا نبا يف الام نم قاطني ام مرج ناوأ اهيف اطولغم

 35 رو ربس الا يه نا لوادجلا هذه نب نم لودح لك ل ةدعاق نأ ملعاو ٠ ردق

 تاباسحلا ةماع ناف كلذ 55 رطبضو ةقد ىلا ىشمتال يذلا رمالا هل تال

 ةريحبلا عسوتسم ءمطت اهدم ماج يف نوكك مايا ايروتكق لين هايم نا كير

 ,(لاحلا هذه لثم يف ) موتحلاب سل اهقلطنم دنع ةريحبلا هذه فرصتن او ةلج

 سيل هلكت لذ نا ىلع" '”هايملا نم اهتادمم اهيلا هيلحئام رادقمل الداعم نوكي نا يم

 لمن واتربلا ةريب ضيفب صتخ امف تامولعملاو .نيمختلاو نظلا باب نماالا

 تاركملتلس ةسج ضريغلا ىصقا عر راسملا ]هج ةيقو عبارلا قحلملا رظنا 0 ١)

 ًاثرصت لداعي ام وهو نيرتم ضيفلا ىصقاو يلداو سايق هايملا هتفلب ام ىندا وهو

 ةاواف نيصن ىتح دي نا طق هل قبسن ملرهللا نا ىلع ةيناثلا يف بكم رتم فلا هردق 1

 ةثالثو ادحاو ارتم زواجي ال مويلا ل هيف هفلب أم مظعمو . سايقملا كلذ يف نبرتم ىلا

 ١٠ 0 ريقوت ةر أف ارتي نيمو

 يب رغا|بونإلا بونج تعم يف يهذت ما ماعيف ةب رج رحبا نكلف دهاش (؟)

 هل ةبلاط لامثلا تعس يف بهذت أضيا اهنياعو هب ايروتكف لين عمتجم دنع ةريحبلا يلبق

 4 ١



 عابس

 يف امهنيب لدابتلاب قرفلا جارشتسا ىنستبال ىتح دج ةليلق اضيف ايروتكم
 ةقيرطىلا ةدنسم لوادجلا نا ناشلا اذه يف لاقي املجو . ةنسلانم نامزا

 م رج رتسملا ةلاقم يف ردم كلذ ببسو ةمولعم

 يف ةيقاولا يالداو يلامث رحبلا اذه مطقل داصرا نر سيلو تاق

 حصي تايئزج هيف سيل ادحاو ادصر الخام تالالشلا ةقطنم فيعاضت

 كعب فرخ تافرصت تحرختسا دقلو اذه ٠ 3 58 ابيلع داهعالا

 تببلا ةريحب ير عباسلاو ةئامعبرالا رتموايكلا دنع ودال راوج يف 19. ةئس

 الا باعشلا ددعتم هنكل هنذس ىلع رام رحبلا ناكف تالالشلا تباغ كانه

 م لاب تاذ ىهف ةدلبلا كلن دنع ةجرختسملا تافرصتلا اما ٠ ردن ايف
 يفو هضيف يف رحبلا هايم مرج عالطا وه امنا دير' يذلا ناشلا ناف هنيبنس
 اهلثم تافرصن تجرختسا دقلو تاكأسملا ةقطنمىف هعو رش ليبق هضيف ىصقا

 ثللت يف ءاملا نم مدعني ام رادقم انل نيبتف اهب اهاثراق تاكاسملا عقنأ ي 0

 يتبعش الك ىلع يتلا مقانملا يف رخبتلا نم كلذ الصاح ةنسلا لالخ يف ةمطقلا

 هقبط رادحا اهيف وه مدعي راجح ةلمجيب هارجع قارتفاب ديازتي رخبن وهو رحبلا
 اهناف (اهنيب نم هكلسم قشي وهو ) هيف ةفتلملا باشمالا مايقبو ةتيرجو
 ةبارغلا نم وه تافرصتلا هذه لصاحو . اهصقنتف هتدام صاصتما ىلع مق

 (”و.م ضيف ماج يف رابسالاب تجرختسا يتلا تافرصتلا ايس الو ناك

 عبارلا قحلملا رظنا )١(
 وديكام لدانج دنع سدنهملا يني هجرختسا فرصت نع هيونت كلذ يف (؟)

 فائبلا ءانثا ةيناثلا يف 0 دم ةئامس هرادقمو 1851 ةنس يف

 لب ٍدْرَق ليسم كيس رحبلا ريب الا ون ةحرطب و ودال نيب ام ةقشلا يف ا

 اننكلو نيقرافتم نيب رج يف نوكي م اضيا ةقشلا هذه يو باعش ةدع يف ًابعشنم 3

 بوأطملا ضرغلا ىلا لوصول حالصلا هيف انعسوت اننال مقوملا اذه ءاقتا ىلع انلكوع

 ماما قي ًايهانتم ضيبالا رحبلا يفو رحبلا اذه يف ضيفلا اذه ناك (؟)



 مل -

 .ةي اههدحا جرختسا اعنم نانثا ودال دنع لينلل تافرصن ةعبرا دجويو
 ١و.م ةئس ليربا لوا يف رخالاو ١50١ ةنس سرام نم نيرشملاو نماثلا

 نيو اتو ل وبا نارا اكن هضرق نسما قرم ارق رولا ناك موي امهالك

 قارخالا نافرصتلاو نيدو ةظؤاو ةلاتت ىخالاو ةنئق هلا ىف اسكم اراد

 ةنم عساتلا يف خلا ناو اة روس ور -اتلا يف امههدحا ججرختتسا

 ةعسلو افلا |لوا ناكف يش ىلا رهنلا راص مد أهالكو جو. ةلس

 انه. "97 قيناتو ةلتو ةثاسلو أملا قاثلاو ةئانلا ىف اسمكم تن قيسنو

 ا ثعبي لا ناكمالا ريغ يف ناك ذا رابسا تاع طا +٠٠ ةنس عيار يفو

 يف رحبلا بيسانم اما. ض خرغلا اذمل ةئسلا ةمداق يفةيصقلا ةيلبقلا راطقالا ىلا

 كلذ مم تناك دقق 1كيسو او: ورحت ١ ينس نم ليرباو سرام يرهش

 20 دنك سايقك بيسانملا لحس كلذ ىلع دهاشلاو ماقرالا ةب راقتم

 لودحلا اذه ِف 3

 ةراستما تا رامبل

 135٠١1 ةنس ليرنا ةرق ظ «ر5

37 7 5-2007 
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 كلذ ىلع داصرالا تلد اكامهيف ضوبفلا مظاعا نم ناك امب رو مّحِضلاو

 رشع مبارل يف جرختسم نخل فرقت ْ فرصتلا اذه ةدحص تتيث دق (؟)

 .ىلا ودال نم ًارتءوايكنيثالثو ةعبس ىلع اللجسشم دنع ريمتبس رهش يا رهشلا كلذ نم

 ةينافاوو اك ران قوه راو هكون قانا هزادتنو ارق لاقلا

 حيحصتلا بلّط اذاف 15.1 ماع نم ليربا لئاوا يف سايقملا اذه ميتا (؟)

 .باتكلا اذهب ةتحلم ةذبن ددصلا اذهيف زل نتيكللو . ةعدقلا سيياقلاب ةتتراقم نكمي

 حيحصتلا اذهل اب



 بموم-

 ني رشملاو را كقول ١ عير يق رحبلا فرصت ناامبو

 ناب 7 لوقلا | ع طقف مايا ةثالثب ليربا ةرغ ل اق يا سرام رهش نم

 سايقلاب و ”نيايدع نيريظن !ءاج ليربا رهش لوأ يف 1500و 1501 يبوسنم
 تاق نئفاكتم ًاضيإ نيليدع مويلأ كلذ يف نيروك ذملا نيماعلا افةرصت نوكأ

 ردقب ا نسر د لوا يف“ هلثم ١ 0 1 بوسنم لضفيو

 فرصت لع فيأي ١٠١ ةئس فرصت ناذ كلذ عمو ارتميتفس نيثالثو ةعب را

 0 ةيناثلا نايك ارتم نيعبس لداس اع 908١و اذ١١٠ ىتنس

 يف ربهتبس رهش لالخ و ركدتكس ايت ضيفلا بيسانم انمّلطت اذاو اذه
 هاضقأ علاييعي نطيفلاو اضاع ايوب وًازياه اهني ىر' ةروك ّذملا نيتسلا ثالثلا
 ٌُم مساتلا مودا داصرا نع "دو اموال اذه لودح كاهو . رهشلا كلذ 2

 خراتبا | فرحا ا ا

 ١و1 ةلس ريماس نم عساتلا ءراكخ

 .٠ 027 2 ١5.8 م

 ارا 7 4 مم7و ؟ أ

 تارتييتتس ةتسردقب آلا فالتخا نوبودلملا نيب سل )١(
 رهش ْنء لوألا ثلثا يفو كدنك سايقعب بيسازملا طسوتع الودج كاد ) ؟ ١

 اهددصب نم يتلا ثالثلا نينسلا نم ةنس لك نم لبد

 ا ةراصحلا ٍإ

 او. ةنس 00

 رلهيعم م

 ياس ل 1 ا 7 8 *ءر18



 - مف

 .نريتتسلاو ةجرادلا ةنسلا ضيف نيب ىصقالا قرفلا كلذ نم كلو
 طاطختالا ْ طم ناك ١60١ ةنس ضيف ناف ٠ اهلبق اتحرد نيتللا

 + اي نربط ا ىلا فسوف ا ةسقم ارم قب اواو سلا جانت اال عج
 امهشيق دمي تلا حص طارفالا دح ىلا ارماغ 0١م ةئس ضيف ناكالو

 مدق ام ىدؤو ًالودج كيلاو 8 اهانداو اهالعا ضويفلا يفرط امماج

 بيسانملا نم

 نجا ضيمألا |
 حيرالتللا بودنملا ميراتلا بوسنملا

 او1١ (سرام ؟8)ليربا ةرغإ ءرءهح ربتس نم عساتلا ءركح

 ٠868 7 2 35 1١4 هو فوغ رو ءرمق

 هى ع 7 02 ءهوذدخ 07 ا نما

 لودج نع ةلوقنملاو رابسالاب ةجرختسملا تافرصتلا نوكت ءارقتسالابو

 اهنكلو اقع بيدسأتم نم حلصا تناك ةنس اليكس بيسانم ( ١)

 رهش ن٠ لوالا ثاثلا يفوركدنك سايقمب بيسانملا طسوتمب ًالودج كاه (؟)

 | ةريخالا ثالثلا نيتسلا نم ةنس لك نم ربثبس-

 ميرال بوننملا |

 1١4٠1 ربمتبم نم لوألا ثلثلا ءروكك

 18و اس مما 2 2 ءرخمل

 ١1ه معا ب 7 0 "55



 - مهو

 ينآلا لودملا يف هارت امرادقمب '”و ركدنك دنع تافرصتلا

 حرا لأ سايقملا داصرا د را. | ةظحالم

 16.1 (سرام ؟8) ليما ةرغإ ىف 8 | جرختسم
 ما ريمثبس نع عساتلا ءروكح ةذك لوقنم

 و ليرا ةرغ هرم دكا لوقتم

 ”  ريمتبس نم مساتلا هوم ١٠اله | جرتتس

 1 ليا ةرغ م هن 5
 7 ريشبس نم عساتلا هراكق اذنه

 ةثداح اهلاف تيقاوملا ةبراقتم وركدنك دنع ضويفلا ىهتنم نا ملعاو

 ريمتيس رهش يف وأ سطسغأ تاير يف ثالثلا نينسلا هذه نم لك يف
 فتنرأ كدماش دعاشو قرافتت اهناف ضويغلا ىصقا تيقاوم فالخب

 مياسلا يف كمر دحا نآك ١5١١ ضيغ يف سايقملا ُهَقر ام طحا

 رشع سداسلا يف ناك هضيف ىهتنمو رياربف نم نيرشعلاو نماثلاو ني رشعلاو
 هناا طخ ناو عيرو دحاو رتم فموي سايقملا لولدمو ني ا

 رشع ةثالم تاكو يتوب. نم نيرشملاو ثلاثلا يف 9٠ * ضيغ يف سايقملا

 ناكو سطسغأ نم نيرشعلاو عبارلا يف مقو اهيف ضيفلا ءامنو 00

 .ناك١١م"يف ضيغلا ىصقانا كديزأو .ارتديقلتم ناعيزيو ةندكو ادخاو ارثم

 ف نسل امج غلبو ٠ . ًارتميتنس نوءيراو ةيناك ةغلبمو ليربا نم مبرارلا يف

 اذه ٠ 000 نوعستو ةتسو نارتم هرادقمو ريمتبس نم نيرشملاو كلاثلا

 رادقم انجرختسا موب ) ربمتبس ه. يف ماما دح زوحي ماملا اذه رادقم ناولو

 <رم ام مرج نوكيا موتحلاب سيف ارتميتنس نيس .ةعبس رادقمب (فرصتلا

 مبارلا قحلملا بلطا 01(
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 ىلع ضيفا ةجرد عاقرازو ةيسنلا هذه ىلع 0 نم ورك دنكب

 7 رك نأ نود خلو واف اما الا كلا م ةروصلا ا نهارك

 فرص مظمعاماو . عقانملاو مئاطبلا ىلا 0 رده بهذ دق ءاملا نما

 ةلعسوتمو ديزأ وأ ةيناثلا يف بمكم رتم فلا آلا ةبسحا الفودال دنع رحبلا

 ةيناثلا يف بعكمرتم ةئاعبسوًارتم نيرشعو ةسخو ةئاتس نيب اهف ليرربا يف
 نملقا وهو وركدتك سايقمب ناكام طحا نال ريثكب كلذ نم لقا ٌةطحاو.

 مويلا كلذ يفو طقف 12 نيرشعو نثاب ١٠١١ ةنسسرام ؟+8 بوسنم

 قدا نوكبال ذا . ةيلاثلا يف ًابمكم ارتم نيرشعو ةثالثو ةئاهتس فرصتلا غاب

 ةيناثلا يف سمكمرتم ةئاهتس نم ريثكب لقا ةدلبلا كلن ةلابق فرصتلا

 انيق ةلأسم تافربصتلا جارختسال ةطقنوركدنكي ا وذال رايتخا نا مث

 ناكملا اهنال ةيمهالا يف ةياغ ةطقتلا هذه ناف رهدلا نم ةمطق اهانيرحشو اهنع

 لج لا ةقطنم يف هلوخ دليبق هفرصت رابتخاو رحبلا ريس هيفانل ساتر يذلادرفلا

 انيك عاف تكادباوت "ينور ميسملا ردقلا هنادققو مقانلاو

 اديعب نكي مل 1601 ةنس ينودال دنع جرختسا يذلا فرصتلا نا لوقا (1)
 يافا ق1 برغل واللا و لعق ىف قرزألا بكذا ىف ةرور دفا نعال

 رهش يف ُةانّلطت ام وحن ىلع رهنلل يضرعلا عاطقلاو » لاق ينأي ام 41و 49 يتفيحص يف
 نوكت ةفياسلا ةنسلا يف ضيفلا ءام عافترا ةجردب ”هانرظان اذا ودال ةلابق ياما سرام

 زواجتي مل +16٠ ةنس يف ضيفلا هايم ماجن نا مث ٠ . ةمب رم راتما ةعبسو يلا ةتحاسم
 ضيفلا هايم نا وايش لاق ٠ ضينلا ىمقا بوسنم نع ًاعاطترا ًارتفيتاس نب رتكنعو ًارتم

 نع ًاءانترا ًافينو نيرتم وودنك سايقع امتروف تغلب ١مهل/4 ةنس يف رخازلا

 , ةفلبم نوكيف ضيفلا عاطق ةدايز ىلا يضفي كلذو لاق ٠ ضيثلا ىمقأ بوسنم

 رتم بيرق رلثمو انابم نوكيف لا ةيرج ماو ادب رم ًارتم نيعستو ًادحاوو ةئامو اهلا

 ىلع كلذ انقباط اذاف دج رفوأ ًاثلبم ميسعلا ضيفلا يف تنلب اه رو ةيناثلا يف فصنو

 وهو ةيناثلا يف رتم ةئامسهو فلا هردق فرصت انل لصحل 16.٠٠ ةنسس يف عاطقلا ةحاسم



 - مو -

 .نامزا يف ةنم حاسني ام رادقم ليخت ىلا ٠.١ ةنس يف اهانفرمت يتلا رحبلا
 فرعتنل نك مل تافرصنلا كلت نكل تاكاسملا قطانمو عقانملا ىلا فيصلا
 دقلواذه ضومغلا زيح يف لازت ال لاوحا كلت هضيف مايا يف رهنلالاوحا اهب

 دصر ةرورضلاب بحي هضيف مايا يف ىلعالا لينلا 0 ريب ةطاحإلل هنا انيأر

 ةبراضتم عاودل م اعلا كلذ يف ائيلع رذعن دق اننا ىلع . دقيح تافرصتلا

 يف اننكل داصرالا كلت نولوتي ابكر ةيئاتلا ةيب ونملا راطقالا كلت ىلا رّيسن نا

 كات ىلا ةيرصملا ةحاسملا ناويد م تسلب انكفنا هالو: نيذللا نيماعلا

 .تقيس يتلا تافرصتلا ضر 3 هل 0 نيلاوتم نيضيف يف عاقتصالا

 نك اما هي اهني ةج رابسأب ءاج لب باتكلا اذه ”يِظ يف اهبلا ةراشالا
 وم“ ةحيطب يلامث هتادممو ضيبالا رحبلاو لبملا رح نم مقاوملا ةئيابتم

 انتنكم دق اهنا الأ باطتسم قو هتاصقتساو مرابسال ناكف تاكاسلاو
 .نيب همام حوارت ىلا رظنلاب لاوحالا رم رونلا يف لوح ام باعيتسا نم

 ش ٠ دوعصو طوبه

 وهو مدقت 6 1.00 ماعيف هانجرشتسا يذلا ًالونمفرصت دعب و تاق
 وهو روب ةلابق جرختسملا فرصتلا ةيمهالا يف :ىجي ودال تافرصت نم ءزج

 .. ةرتموليكن يعبسو ةئامدخ ديق تربلا ةريحب نع

 ةئامسسقو الا غلب ريمتبس نم عساتلا يف ودال دنع رهنلا فرصت نا مدقت

 ًاريصق ءاج ١9.٠٠ ةنس ضيف نرا ءافخ الو . يتيدربمل ةجرختسا ام براقي ام
 ضينلا ىهتتم فرصت نا كلذ نم ذخئيف . طسواملا نود اهف تناك هتروف ماج ناو

 باسفي ام ةينكأما . هيف غلابم ريغ ريدقت وهو ةيناثلا يف رقم ينلا نوكي ليلا يلاعأ يف
 ءاوملا يف ًةراخب مقانملا نم بهذي ام رادقمو ضيبالا رحبلا ىلا فرصتلا اذه غلبم نم
 نأشلا اذه يف اشاب نانيل هب ىنأ ام ميلسقلا ريسبلاب انيلعسيلو ربخالو لع اندنع اهل سيلق
 ىهتتا .«ةيناثلا يف رتم ةئاعستو فلآ ةسهخ ردق ىلع موطرخلا دنع فرصتلا لمج ذا



 - ملم

 للاراص هلم رع عبارا يفالحتم كلعو ةيناثلا يف ان ارثم نينابو ة ةسمخو

 ريشع شمالا يف ”هانجرختسا ذقلو . ةناثلا يف اسمكم ارتمنيعبراو ةتننو نيقلا

 : اهنا ريغ 2 نيناكو ةيئامو ةئامتامت ىلا طبه دق هب اذاف روب لايح ٌةئنم

 ىلع هل ليسم يف حاسنت ءاملا نم ةصح ناف ةطقنلا كات يف دماج دح كلذ نكي

 رتموايكلا دنع ربك آلا ريدغلا ىلا ىهتني بايلا ليسم هل لاي يف رغلا فاملا

 زوابتنال تمس ناف ريبكن اش يذب وه سيلو . نيمبسلاو عساتلاو ةمئامسجلا
 2 5 0 3 هول ش
 ضيفلا ابا يف هفرصت مظعم نوكم.ال روخلا ب رق حاحض# وهو ارثم نيثالث

 ةناقلا :ىف:يدكم زتم لاو فرضت دع اذاو ةداقلا يفاقم ةئاف م زتكا

 ريمتيس رهش يف رهنلا نوكي كلذ ليف.“ ””هنودال هحيعص قوف كلذ نوكي اعرف
 وهو دحاو فّرصت الا رويل سيل نا رمالا مهينعي نم لكح ءوسي )١(

 نابا يف هايملا نم ددبتي ام رادقم انفّرعت نا انل عقو واذ ضيغلا نود ضيفلا فرصت

 ةيمهالا نم ردقي ال ام ىلع كلذ ناكل ضيفلا نابا يف هرادقم ىلا سايقلاب ظيقلا

 قفترتث ىتح هايملا ديت عنل دعب ايف ابيلا قرطتت' يتلا عيراشلا قلعتي ام يف نأشلاو

 دق لينلا لاصخ يف ثحبلا مهبلا دهعت نيذألا نال الا كلذ ناكامو ٠ هلكت اربالاب

 نا ( ًائاص رهاظلا نم مهنظ ناكامرو ) اونظ مهماف املطتو قئاقملا رشدت يف اوأطخا

 ىلا نيلحاسلا ضرا نا اولاقو . روب. يللاش ىلا يتلا عقانملا يف لصاح حييحسصلا دأدبتلا

 اهريغ ىلا ةبسنلاب ةفاج ةظيلغ ةنسلا نم لَو الا رهشالا يف نوكت ةطقتلا كلت يبونج ١

 الف توقوم ةقيرطلا هذه ىلع هبامشناف ةديدع باعشب يعشني كانه ربْنلا نا ولو ُهناو

 ملل لّيخ ام اذه . يلصالا ليسملا ىلا ةمجار يدتهن نا ةديرشلا باعشلا كلت ثبلت

 من لل دي نآلا رغد لوقأ .4ب دع 0

 ءافخ الو . باتكلا اذه نع ةرخأتسم تت ةقيقملا هذه نا انكي و اذه .رهنلا

 هّضيف نابا يف رهثلا ءامنم ددبتي ام امي فرع ال ةيفاو ريغ روب ةدلب دنع داصرالان ا

 يف دديش ام رادقم ىلا ريشي ام اهبف سلو ودال ةدلب و ةدلبلا كالت نيب ام ةفاسم يف الا

 قحلملا يف 1404 ةئس يف ةجرختسملا تافرصتلا جار ) ضيفلا نابأ يف ةفاسملا كلت

 ( بائكلإ اذه نم سداسلا

:0 



 موو -

 ةفاسو ىوبو الجم نيب امفا ةلاماب قوس ةئان نم سيهذ دق ينو ةنس

 ناردغلا يف هقش لبق كلذو طف ًارتموايك نوثالثو ةئالثو ةئامنيناكملا نيب ام

 ريدق يف نيفرصتلا جارختسا نيب ام ةرتفب ةربع الو ٠ تاكاسملاو حئاطبلاو
 ىلع ةئداملا هذه انتل دقلو . طققف دحاو امو الا نكت ملاهنال قرفلا
 ف ةجرختسملا تافرصتلا نا الولف اهعقوتن نكت ملانئاف بادملا بجملا

 الك ه يف رمتسم صاقتنا ىلع لدتروب ةدلب نع لامشلا ىلا رهنل 3 نكأ آما
 سلو كيكشتو رظنر وه فرصت ةحصيف ناكل لامثلا تمست يف اويسم ىءانت
 نه ناقع سداسلا ' ويلا داصرا تناك اذا ام يف بيرلا تلت ةدحاو ةئداح آلا

 رهنلايناج ىلع براهتن امب ةدلبلا كلت دنع هدبتلا رادقم ىلع قألاب لدي ريمتيس

 كاين نا لبق 00 رتسملا ناوه كلذري رو تابابصلاو ضويفلا نم

 ا نيتئام ىلع يبمش ةباغ ةلابق ًاسايقم ماقا نق ةماعو ةرايعا

 ةيلاوتم م مأيا ةدع اعيشف اعيش ديازتت سايقملا اذه يف هايملا تناكو ًالاهث روب نع نع

 ؛ارلا | وويلا يفأآلا ض اهنضتالا ىلا عزتت لو ةطقنلا كلت رابسا ةرشابم ليبق

 0 00 وكر روب ىلا الجنم نم اورفس دق نيدصارلا تلا ابو .'”ربقو
 اوجرختسا امل ناو ضيفلا ءاهن ءيبجع لبق روب اوكردا دق كلذب مهلملف ةيراخب
 سكعو اذه . ةطقنلا كلت ىلا هتنا دق ةماج نكي مل ةدلبلا كلت ةلابق فرصنلا

 ةقي رط لعربمتيس ةماعيف نوكتت داكو ركدنك دنع ربنلا هايمزا ةيرظنلا هذه

 دقو ُةنم ميارلا يف ارتميتنس نيسمجحو ةعبراو نيرتم سايقملا مقر ناكو ةدحاو
 وركدنكن يبام ةدعب تناك لو . رشعسداسلاو مساتلا نييامف نيرتم ىلع لضافت

 ةسمخ رهنلا ةيرج طسوتمو رتءوايك نيعبسو ةسجخو هثام ىتدعتت ال روبو
 كلذ يف تءاج يتلا دملا ةدايز نوكت نا كلذ نم مزل ةعاسلا يف تارتتزاك

 51007 7 رشع سداسلا مويلا دعب نم ةريك كانه ةدايزلا نكمل (0) ش

 ثكملا ةليوط ةتباث تناك اهنكلو اراميتلس نب رشعو نينا زواجتت



5-0 

 كانه نيتسن مل اهنكل نيموي نود نوكي ىّدم يف روب ىلا تضفا دق مويلا

 رهنلا ليسم كمتعت " اهريس ف هايملا نا كلذ نم تن . ةدأا كلت 3 أهمامحي

 اهنم نوكيف مئاطبلاو عقانما يف ةبكسنم هرداغت | دع يف تناكل بارا رق

 ماع يف ا كلذ نوكو . مرملا لئاه ءاملب لفاح دش يداولا حسفنميف

 رك داكار 3 (ةطقنلا كلت دنع ضيف لك يف رادقمب با 'عقاو وهو) 6١.خ

 1 املا نم ريعتيس رمش يف رهثلا يداو ةماع 0-5 ببر ةئظم

 تابضهلا ضسبألا ًاسييرديدا يف رصيتال تنكق هاما "ةترمتو رحبتسا دق ىضاملا

 ءازجالا ةلصافتم ابلمجت تاطبه اهيف نوكتت ام ًاريثكو ' ١ تاديبملا 00

 ضيفلا ةئمزا يف اهحوفس يف راطقالا كلن مما اهميقي يتلا سابكآلا نوكتو

 ربلا ضارعا نيبهاذ اهواها اهرجه دقو '''اهتيمتأ دح ىلا ءاملا يف ةسطاف

 . وبوصو ةهجو لك يف هنتم ىلع ةارج بكارم ميلا اذه قيط ىلع ىرت نعكو

 . اهفوس نم رح ىلا هايملا اهترمت راجشالا كلذكو
 حاسني هةقيرطو ضيفلا اذه ممر لع ًامرمرعاضيفنا مدقت امممهفيف تلق

 ع نوكتو ةميسج ريداقم بونملا بهم نم هنايتا يف هام نم بيرالو

 ”ةلق كلذ نمو يللامثلا بوصلا ىلا اهل ليبسال ةئيكم نوكت كانهو يداولا

 ةئالا ةحملاب كرادملل بيرق كلذ ىزغمو رهنلا فرصت رادقميف ًاماطخمتاو

 رك عم ةطش ىلا وركذنك نم ريتعأ ”ةينليلا هذه لوط ةفاسم نأ

 راك نويت ةيئاكر هاش فرد ةقع عقانملا ًادتبم كانهو فارزا

 حيحصلا نود كلذو تارتموايكةسخ رومغملا ضرع طسوتم ضرُف اذاف

 رةلومس كي ةبضحلا سار نم طسبا ام يشو ةدهم ريغصت ةديهم عمج 00(

 ( برعملا ) ءاوتساو
 ( ب رمملا ) نكسملا فقس وهو ام عمج 0(



 - مود -

 لكف اب رم ًارتموليك نيمسقو ةئامامت افلا رحبتسملا ةحاسف نوكتت ةقوفال

 ًافرصت نوكي دحاو تمس ةكحمسو ةحاسملا كلت شرتفي ءاملا نم قبل

 ءاملا مامج ناكاذاف ةيناثلا يف ًابمكم ًارتم نو رشعو ناتئام هردق رهنلا هدفي

 هفرصت يف رهنلا ةصقتأيلم نوكي فصنو راتما ةمب را َكَرَد ىلع ةحيطبلا يف

 ًاضيغم معفت ودال ةلابق هايملا نا تبقتي كلذ نف .ةيناثلا يف سمكمرتم فلا

 لكش ىلع يه رهللا ءام فازنتسا ثيح نم ةثداحلا هذه ناو م وخلا حييسف

 لطي الو . ضيفلا ةنمزا يف ضايملا لم دنع رصم ديعص يف هنو رجيام
 ءاملب ةقاط ةحيطبلا تمط ىتمالا دّدبتلا رادقم ةبسن ىلع فرصتلا صاقتنا

 ةحيطبلا فماب يبمش ةباغ سايق ارارعشسا عافترالا ىلع ءاملا مايق لس

 . ٠ ًايظع ءاملا دّدبت ناك ًارثكمصيفلا ناكالكأ ا لمتحلا نمو” رسب اعؤالتما

 ناف ةحيطبلا ىلا لج ىَرمُي لبملا رحب يف '"”داريالا ماود نا يف ةهحاشمالو
 جب هيلا قاسفا رهنلا هايم ترسسحتا ىتم هنا 'هلياعتوةريبك المع كلذ يفامل

 ءاعدتسم هداربا لحفف هب سلطت ةئفاثلا هاما كتوم .ريكك ىف ةقيبلا

 الكمنا لجا نم اراخجب ءامسلا ميدا يف ًايقرتم بهذي اهنم ًاريثك ناف ورغالو
 فانتي هلا ىلع راطقالا ةمساو ةحيطبلا يف رثبتلا ةقطنم تناكرومغملا حسفلا
 ىف ذخا انا اهو . ءاتشلا رهششا ءانثا ىف رهنلا داريا ةدازتسال نكي ام اهبف

 لوقأف متاطبلاو مقانملا يف ًاعاه عرشإ موي لبخلا رحب ءام نم د انقلاب

 لامشلا بهم يف يبمش ةباغ نع اريسي دمبت ةطقن يف مئاطبلا كلت أشنت

 به»يف اهنم ةب رقم ىلع يبعث ةباغ نع نوكت ةطقن يف فارزلا رحب بعشني )١(
 ةحيطبا يلامشلا فرطلا ءاهن ةطقالا كلت نوكتف عقانملا ةقطنم ةمداق كانهو لامثلا

 ءام نم هب مكتو قاترإ ام رادقم اب دارب ةيرصملا رايذلا يف ةلك داربالا (9)
 ( بكرمملا ) سارغالاو عورزلا ايقسل عرتلا ىدحا ءام وأ رهنلا



 سوالب -
 ص 5 5 5 ا
 لوطلا لصاوتو ارتموليك نيمبسو ةئايعبس ىلع تربلا ةريحب نع نوكتو اهنع
 رتموليك نيمسنتو ةئامئالث ردقب نوكت ىرخا ةقش لاصفنا الو عاطقنا ريغب
 دقلو ون ةحيطب دنع ضيبالا رحبلاب لبملا رحب قتلم ىلا يضفت ىتح
 كاهو '””ءامالا كلت يق ةنم طش ةدع يب لبجلا رح فرصت جرختسا

 تاكاسملا ةقطنم ىف هقرصت لودح

 دصرلا عقوم نيب ام ةدعب | فرصتا رادق»

 رك تربلا ةريحيو عرااستا ةيعكم اراتما
 تارتمولك ةيناثلا يف

 ١ م4 اوم ةئس ريمالس 14 كف

 0 ما الك م سلك ا
 ظ * مقكع اهءعامبب ليربام 55

 3 5١ اهيس مى م, مسا
 09 5 ١و.  ريعجس لوا | !(")محبو
 1 5١ لويس سا س ره 5"
 07 1ا/ 1 اذهال م” ؟ نفل 3

 م ١ اوءو م ليربا لوا م

 0 11 اوععامسل اس 5 لع
 ٠ 1 اويسم اس 15 م
 1 11ا/ قيس م سطسغا ا ار

 ١ 11 اوس ب ريمتس ٠ علم

 سداسلا قحلملا يف هارت تناو 4٠4 ماع يف رخآ فرصت جرختسا دق“ (1)
 | باتكلا اذه نع

 ربونلا ةلح نم ةبب رق ةطق يف ةئالشلا تافرصتلا هذه تجرختسا دق (5)
 فرعي جيلخ ةنم طشني كانهو رهنلا فرج فحت يب رفلا بئاجلا تاعئترم كلنهو.
 جيج ليسع



 - مرد

 قباسلا لودملا يف اهركّذ مدقتلا

 اراتءإ! فرصتلا رادقم
 ممراسللتا دصرلا مقوم (5) ةناثلا ىف ةيمكمي

 .١9.٠ ةنس ليرباه محو رتمواكلا دنع |6١

 اوءع م هلماك || 55 رتموايكلا دنع هلوأ

 او.ا لي رتالوأ | وسر ريواكلا دنع حن

 ”١9.8 ريمثيس تف رتموايكلا دنع بقر

 ١و.* م ريمشبس# | ٠١١ رشموابكلا دنع 04

 اول ستسال م41 رتمواكلا داع ضن

 ١و.س ليرباج# ه١4 رتموايكلا دنع سلا

 ؟ة١# مريمتبسلوا | ه١5 رتواكلا دنع مم

 لير با هلعاق ه١4 رتمواكلا دنع تح

 ؟وءس م. ليرباكإ | د6١ رشيراكلا دنع م

 اوي ,سطأ#»ا | 5١5907 رتموايكلا دنع ا

 اوه هءريمشس 1١4097 | 7١ رتمواكلا دنع سك

 يلبق رملافرصت نيبو نيب سايقلا تابثا رذعتف 10١ ةنس فرصت اما
 لعالا ليتل ءاحتا ىلا لوصولا عقانملا ةقطنم يف قشلا رسب ل هنال تاكاسملا

 .ناشلا اذه يف باتكلا اذه يلامأ نم ينأ, ام يف ةنسلا كلت ليربا نم 4١و
 أمثو . فيصلا ىف ادج اديهز ًالقم ءاج رهنلا داريا نا ىلع آلا لدي الوه ذا
 ةطرغمن يملا كلذ يف تناكضينالا رحبلاو ليلا رحب بيسانم نا هيف ةبيرال

 .ةجرد ىلا بوسنملا طباه موطرملاو كدكن يام ةرطش يف رهنلا ناكو طوبملا
 يفتت ىلا لاملا ترطضاو ليرباو رياني نيبام ةرتف يف "بوكر عنتما ىتح ةغلاب

 ربيونلا ةلح ةلابق تجرختسا لودحلا اذهيف درو امىلغ ١و. ةنس تافرصت )١(



 - موو د

 تغلب نييقوملا كنيذ يف هايملا نال نيلبملاو ديزوبا يتدلب دنع المح بكارملا
 عاقصالا يف اهثيغب ءامسلا تيدر "فاول 6 ع 0 مف اهحاضت

 رومعملا كلذ يف مقوف ىلعالا لينلا يداو يفو ادنغ الا ةرمعتسم نم ةيلامثلا

 ”لهأ طحقا ”بدحت

 4١و 4 فرصت انلفغاو هنايب مدقتملا لوألا لودملا ىلا انادع اذا "مث

 نيذللا نيلوالا نيمقوملا نا ىرث اهركذ قباسلا بابسالل ؟ة...ةنس نم ليربأ

 نيرشملاو عبارلاو ةثامتاهلا رتم وايكلا يف اعقو لبحلا رحب فرصت اهدنع جرختسا

 كف ناحل ان قير دات انك الود يرتكلاو عباسلاو ةماعلا رتموايكلاو

 ربمتبس رهش يف اهيلكي ف فرصتلا جارختسا ناكو . نيريظن اهّدعن نا حصص:

 لودملا شو هبرقوأ ضيفلا ىصقا نيح يف كلذو نييلاتتم نيتئس نم

 لودملا كاهو ودال فرصتب نيمقوملا نبذه فرصت ةنراقم ينألا

 1 )١( 190 ةنس يف

 فرصتلا مقوم ةينالا يف ةبعكم راتما

 ربمتبس يف ودال دنع فرصتلا ١ اية

 م09 رتءوايكلا دنع فرصتلا راو
 : ١ 1 كلا ا تل

 دديتلا رادقم دىأ

 1و0 ةنلس يف

 روهشبسر هش يف ودال دنع فرصتلا ١ ةرو

 م56 رتءواككلا دنع فرصتلا 55
 لا

 ددبتلا رادق» ١0 ١

 ةيا ضيف نم لقأ لّوالا فيصلا رهشا يف اهضيف ءاج ةنس يف كلذ ناك" ()

 بيسانملا ةفورعملا ةيلافعا نينسلا نم نس
 هم . ة دام اهلقا وهو الوا لامشلا ىلا اهلغوا جرختسا نيفرصتلا نيذه نم (9)
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 سووا

 رصق ةنس يهو *١٠0 ةنس يف رهنلا نا لودملا اذه نم نيبتيسف

 .نيرشعو ةئاعبرا ردقب ودال نع تلخ ةدعب ىف هوام صقتلا دقو اهضيف

 هنا نيح يف هتدام رادقم نم ةئاملاب نيتسو ا نورك. اماققنا ارانواك ١
 ةيطلا كلن ىف ةداملا كلت تصقتلا دق ضيفلا ةرماغ ةنس يهو ه٠ ةنس ىف

 ال ا ا ل
 واريوثلا ةلح وه امنا هرما نع ثحبلا بجوا يذلا يناثلا مقوم او اذه

 رتموايك نيمب راو دحاوو نايس ردقب تيبلا ةريحب يصاقت ةدإب يعوبايلا كد
 رفاضت كانه تامفترملا نال ضرغلل قفاوم عقوملاو لوقأءاهنع لامثلا بهم يف
 ةطقنلا كلت يف ترشوب يتلا داصرألا ةثالثلا ىدؤم اما ٠ يب رغلا رهنلا فنك
 لبيرربأ رهسش يف رشوب أهنم دا ا مل اهتماعو لودحلا يف ةدراوف

 ربمتبس رهش يف ارشوب نارخألا نادصرلاو هطوبه ىهتنم يف رهتلا ناك مو»
 ودال فثرصت ني ةنراقملا ىلا رظنا . داكوا هضيف ججوأ في رهنلا ناكموي
 ناك ليربا لوا ىف ودال دنع فرصتلا نا رت ١5١م ةنس يفري ونلا ةلحو
 تركت ناك نم رشع ثلاثلا يفو ةيناثلا يفأسكم ارتم نيعستو ةئالثو ةئاتس

 روثلا ءام 1م دكدبت ام نوكيف ةيناثلا يف ًابسكم ارتم نيثالثو ةمامتالث ريوتلا
 لبطلا رحب نك كلذ لعو ةيناثلا يف انكم ارتم نيتسو نينثاو ةئامئالث

 نيثالثو ةعب راو ةئامسقح: ىدم ىف هتدامنم هقراف دق ةنسلا كلن نم ليرأ يف
 اما .ودال ةدلب هتحرابم موي همرج رادقم نم ةثاملب نوسمو ةثالث ةرتموليك

 اهبوسنم ىلع تمادتسا دق رهنلا هايم نا هداصرا نم حضتي وركدنك سايقم نا ىلع
 دمالا ةديعب كلذ دعب ىرخأ ةصح ًاضيأ نأسلا اذهىلع تماقأو ةصحلا كاتلالخ يف

 لبجلا رحب نم ةعقاولا مئاقنلا ىلا طباططلا ياي رهم ةدام نا ثحابل رهاظلا (1)
 لالقا وا راثكأ يف را الواط لقال يبمش ةباغو فرصتلا اذه مقوم نيب هيب رغ ىلا
 هضيغ يف الو هضيف يف ال ليلا هأيم



 م -

 اقرصت ريوتلا ةلح يفو ريثكب كلذ نم مظعا ناكف ضيفلا نآبا يف ءاملا داديت

 ةرتم نوعبسو ةسخو ةئامئالث 'هردقو رهشلا كلذ ةرغ يف اههدحا ريمتبس رهش
 2 نورتو ةنانيرأ :هرالقوو هتسرددع عساتلا يف يناثلاو ةيناثلا يف 7

 ججارختسا ليبق جرختسا نال ةنراقلاو سايقلا يف امهمهأ وهو ةيناثلا يف ًابكم

 غولب لبق ةجارختسا رشوب دق ربمتبس لوا فرصت ناكاعرو .ودال فرصت

 فرصت نا ىف نوكت ةنراقملا كلذ ىلعو .ربونلا ةلح ىلا اهمظعموةدايزلا ماج

 كم نام نياك نيكو هلاعتتو فلا هلا زاد يكدج حم عساتلا ينودال

 ةرتم نيرشعو ةئامب را ىلا ةنم رشع عساتلا يف ريونلا ةلح فرصتو ةيناثلا يف

 نيَتسو ةسجخو ةئايسنو أفلا رهنلا ةدام نم ددبت ام نوكيو ةيناثلا يف ًابمكم

 نم الخ دق ودال تزاج يتلا هايملا مرج نا ةصالخخاو . ةيناثلا يف ًابمكم ًارتم

 3 نتيكلا ٌةفصو يذلا عرفلا نأ ملعاو .ريونلا ةلح دنع نم ةثاملاب نينامت

 هنادع ىلع لبخلا رحب نمي ريفصاو لوا وه ناكو 16٠١ ةنس يف

 ةئمز يف نوكي هفرصت نا اهنم نيبتف '"” ةيراجلا هتدام مرجربس دقلو يبرغلا
 قامكم ارت نيبراو ادعاوو ةنالا و انكم اس نب رتقعو قبلا تيفلا

 باقثي عرفلا اذه ناك اذا ام مويلا ىلا انب لصتي و .٠ ضيفلا نابا يف ةيناثلا

 لايشا بهم كي ةمجاضلا عئاقتلاو ناردغلا ١ جاه لبذل 5 رح ىلا 5

 نموه يذلا لور رهثو رحبلا اذه نيب ًالصاو مهضمب ةمحز منوكي ناوا

 مل ىتح ةباغلا ىلا ةفيفطف عرفلا كلذ تافرصت اما لازغلا رحي تادمم نم

 . اهركذ مدقتملا تانراقملا يف اهب دتسي

 نيرخآ نيعقوم يف ربونلا ةلح نع لامشلا يف فرصنلا انجر ختسا دقاو

 دثع رخآلاو نيرشملاو عباسلاو فلالا ٍرتموايكلا دنع امهدحا لبملا رحب نم

 ( برعملا ) هناجو رهتلا لحاس نادعلا (1)
 (بّرعملا ) فشني الو فيي ال ةيرجلا ماد يأ راج رهن موق نم (0)
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 الف نييراقتم نيزالتم امهنا لجا نمو نيثالثلاو سداسلاو فلالا رتموليكلا
 فرصت ججرختسا دقلو لوقا . ةئراقملا ثيح نم ًادعلاو امقوم دعا ناَوَرع

 يفو اذه لو. ةنس ضيف يف رخآلاو 1401 ةنس عيبر يف أمهم دحأو

 يفوةيناثلا ياسكم | ارتم 5+ ودال دنع فرصتلا ناك ١40١ ةئس سرام خلس

 ًارثم ++ ىلا نيئالثلاو سداسلاو فلالا رتموليكلا دنعراص اهتم ليربا ةرغ

 ردم نيتسو ادخاوو ةنافالع يتلا هاج ةدام ىمادتت ان وكت ةناقاا
 . هتيرج نم ًارتموليك +0 ىدم يف ةئاملاب نيسنو ةيناث يا ةيناثلا يف انكم

 ًاقلا وو. ةنس ربمالس نم تن اخ مسنلناكف دملا نامزا يفودال فرصت اما

 دلع 9 ١ ةنس يف لم تضع نيتنثلو ةن اثلا يف ًابسكم ارثم نيعبسو ةعسلو

 ةيناثلا يف ًابمكم ارتم رشع ةعب راو ةثامئالث ني رشعلاو عباسلاو فلالا رتموليكلا

 ةعسن يأ ةيناثلا يف ًابمكم ارتم نيتسو ةسجخو ةئاعبس دادبت 0 نوكيف

 تجرختسا دق تافرصنلا هذه نم ةريخالا ةثالثلا نا معاد." 0و قو
 ون ةحيطب دف رولا دخان قع تارتموليك ةرشعوا ةعسن ىلع يه ة ةقش يف

 عباسلاو ةثالاو فلالاو .نيمبرالاو سداسلاو ةثالاو لالا ررابكلا ف

 ايف تافرصتلا ةنراقم تناك كلذلو .١6 ةنس يف تامح دقو . 0 رالاو

 ا ةنالثو ةئاتس فرصتلا غلب اهتم لبربا ةرغ ٍينف ىودج تاذ

 رتمواكلا دنع نم كلخ ةردع عبرا ىلا ناكو ودال دنع ةيناثلا يف ًابمكم
 دّدبت ام رادقمو نيناثو ةسفقو _ع4يتئام نيعبرالاو عباسلاو ةئاملاو فاالا

 ءاج لئسالا ساقملا نال ًامامت اهبلع لوعي ال ضيفلا فرصت ةنراقم نا )١(
 لصاح طرفملا ددبتلا نا ىلع لدت لفسلا تافرصتلا ناف ًاّضياو ىلعالا ساقملًاقباس
 ارصاق ًالقم اهضيف ءاجف 140* ةنس اما . ضيفلا نامزا يف

 فلا ردقب تربلا ةريحب نع يه ةطقن يف ون ةحبطب ىلا لبجلا رحب عقب 6

 ٠ ؟رتمولك نيتسو ةعبسو ةثامو



 تام

 ةدام نم ةثاملاب نيسمحو ةعسن ءاهز يأ ةيناثلا يف ةبعكم راتما ةينامثو ةئاعب را
 .ارتمولك نيعبراو ةئاميس اهردق ةيط يف كلذو ودال لايح ةزاتجلا رهنلا

 كاتريمتبس نم تلخ عسن ىلا ملي ودال دنع فرصتلا نا ضيفلا ةنراقمو

 نيرشملا يف كرداو ةيناثلا يف ًابمكم ارتم نيناكتو ةسجخو ةئاعستو افلا ةئسلا
 ”ارتم رشع ةسمو ةئامئالم نيمب زالاو عباسلاو ةثاماو فلالا رتموليكلا دنع ٌهنم

 يف ًاسكم ًارتم نيمبسو ةئايسو أفلا دادبتلا ماج نوكيف '"” ةيناثلا يف ًابكم
 نومب راو ةئامبس هردق لوط الدش يف ةئافاب نيئامبو ةسمفت تش ناو ةيناثلا
 ةتلق ام ةصالخ ًالودج كاهو ًارتموايك

 ,  لقملا ضيفلا ىف دبا

 تارتمواكو دال نع دعبلا . 0 ةئالابددتارادقع

 فيلا 5

 هذخأ 56

 رماغلا ضيفلا يف ددنتلا

 نسم 000 |0000 لاهم
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 فيصلا ةئمزا يف ددبتلا

 نييك 1 ١ نع

 5115 هم

 7. 3و

 ةنم نب رشعلا مويلا فرصت ىلع انلّوعو ربمتبس لوا فرصت انلمهادق )١(

 نوكينا برقي نيفرصتلا نا ىلعوذال ةلإبق فرصتلا جارختسا ببقع جنرختتسا نال



 جا 1

 , فيصلا ةنمزا يف مدالب ةراملا هايملا نم ددبتي ام رادقم نوكي هيلعؤ

 ةدابلا كلت نيب ام د يف همرج نم ةئثاماب نيتس هضيغ يف رهنلا نوكي موي

 للا ندا يف ريثكب ةنم رفوا رماغلا ضيفلا يف دّدبنلا ناوون ةحيطبو

 هرادقم د ىلا ريشت ىلوالا يف اهناف ١وه٠مو 150+ يتنس تافرصت ليادو

 ام مرج نا دكوملا نمو ٠ "””نونامثو ةسمخ ةيناثلا يفو ةئالاب نوتسو ةعست

 عم ةنسلا راودا عيجج يف تابثلا نم برقي ريونلا ةلح ةلابق هايملا نم ره
 ةثامثالثث نيب نم ىلاغلا يف هفرصت رادقم نوكيف تابلقتلا نم رهنلا فداص

 ةطق دنع ةفرصت نا نيح يف نيسختو ةئامبرا ىلا ةيناثلأ يف بمكم رتم

 لك يف نوكي رحبلا كلذ ىلا هيمري ام ناف اتأيث دشأ ضيبالا ر بلاي هيقالتت

 ٠ نيرشعو ةثامتالث ىلا ةيناثلا يف ا اعو نيتئام ناب نم لاح

 ىلا هراحيتسا يف دي رهنلا ءام نم ًامظع ايش: نا رباسملا انل تنابا 1

 الو لوصفلاو راوقالا مج داريالا ليدعت ةصاخ مئاقتلا هذهطو مئاقتلا

 ريدغ يف ةشاوح نأك ابئاوطا يف ءاملا يعوتست يمهف ضيفلا ةئمزا يف امس

 رادقم صقتتنا دقو ديمعلا رهنلا ليسم ىلا يللاوثلا ىلع هدرت مثرأ أطقالا حيسف

 ببسلا وه كلذ ناالا عئاقنلا كلن تبانم ةتصتماو ةسوبيلا هر ةدنم

 ("فيصلاو هاتشلا رهشا ءانثا يف ضيبالا رحبلا داريا ثوكم يف حيحصلا

 دروا نا 5 ليثلا فرصت ىلع مالكلا ليبق ثبرحت دقلو اذه

 كلذ ةيناثلا يف ةبمكم راتما ةثالئ ردقب الا امهنيب لضف الو ةوالعال نيلداعتم نيئفاكتم

 ليدبت الو اههف رييغت ال دحاو نذس ىلع "لبق نم تناك لاخلا نا:ىلع ليلد
 هنا ىلع *+١ ةنس تافرصت نم ريثكب طبضا ةنسلا هذه تافرصت نا )١(

 حييحص اهيف ددبتلا رادقم نا ىلع ءلدت تامواعم ةنسلا هذط دجوت
 ىلا فارثلا رحب ةبلجي اب «ىنك هل دثبتلا اذه نم ايش نا يعيدبلا نم (؟)

 تمس يف ةنم ناكم يف لبجلا رحي نم ”قئشم رحبلا اذه نا ءافخ الو ضيبالا رحبلا

 ون ةحيطب يف ةظقسمدنع رحبلا كلذ ىلا يضفيف دوعن هلام نممسقو يبعث ةباغنع لامثلا



000 

 ىلا نييمارلا نيرهنلا دارياب صتخي ايف يب تلصتا يتلا تامواعملا نما انه ٠
 رحبلا نيب ةلصلا يهام يف ثحباو طابس رهنو لازغلا رحب اءهب ينعا ليثلا

 لوقاف فارّزلا رحب وهو لبملا رحب عرفو ضيبالا:

 (07 تافرصت ةتس لوادملا يف رحببلا اذهل تيثأ دق - لازغغلا رحب الوا

 ةنمزا'يف هلثمت ةثالثو ةسوبيلاو فافحلا ةنمزا يف هئام مرج لثمن أهنم ةثالث

 قوف عقب دحاو ناكم رلطقا يف تحرختسا تافرصتلا هذه ةماعو ضيفلا'

 لسيما رحب مهدنم ن هع نوكن مطقن يف يا لازذلا ري بيد روخ عمتجم

 ىرت كيه ةتسلا تافرصتلا هدلهؤا قزف وم ارانواك ناذاث لعوت حلم

 عرابسجلللا ةيناثلا يف ةبمكم ًاراتمأ فرصتلا رادقم |

 لال لس راع لو | 0 ص * 7 أ

 3١ ليربانم ثلاثلا ذب
 000 هنم رشع سماع نو

 195١7 سطسغا نم نيثالثلاو يداحلا ١

 ع هئم نينالثلا ب

 | 1608 ريمشبس نم نب رشعلاو يداخلا 6

 هل ةساخ هل لارقلا زخم دان: نار اسألاو ةاسرخا هذه نس تس
 ةلديزا نبال + ةنلبلا نو ةسح ةبز فتح شالا نوببلا فاربا قا نكت

 ضيف نأبا لازئلا رحب لهن ام رادقم نا ىلا ريشت ةروكّذملا داصرالا نا

 سداسلا يف كازلمود اهدحا جرختسا ناديفم نارخأ نافرصت دجوبو )١(

 ةيناثلا يف 5 رن نينا نينثاو ةئامردقب وهو ٠185و 1488 ةنس ليربأ نم

 نوثامو ةتس همسرو 1858 ةنس ةنم نب ىشعلاو سماثعا يف كرتبر هجرختتسا رخآلاو

 نع دع ذوب يناثلا اماو ضحم أطخ ىلع نا رهاوظلاف لّوالا اما ةيناثلا يف ًادكم ًارتم

 : ةرشابم وه اطواز تاساقع



 سنا

 رب ليسم نافورغالو . هضيغ ىصقا نابا ةنم لقا نوكب ضيبالا رحبلا
 ةهايم رت هب. رملا "يلب رادحتالا فيفط هتفاسم نمتارتموليك ةدعيف لازغلا

 هأيم هيف ع كانا قلل ةحيطبلاو . ون ةحيطب يق تصاغ نا دعب لينلا ىلا

 دقو 0 اهب حسفتت دقق يلامثلا ابفرط نم اهف ةعراش ضيبالا رحبلا

 رئاف لازغلا رحب هايم سبح كلذل يهو هاسيملا كلت مرج ةبسل ىلع رت

 نوكي كلذكو . ةرهاظ هل ةب رجال ةدعص ةنم ةليوط ديل يف ”هارتق ةليسلا

 لثم يفو طابس هايم بابصناب سيحت ةهايم نا ىنمب ضيبالا رحبلا ظح
 نوكيف ةلقلا يف لازغلا رحب فرصن لغوتيو ةحيطبلا هايم مظاعتت نمزلا كلذ

 بصبر و أهنم ةرخالا دعاصت ديازت ىلع ًالماع ةحيطبلا كلتيف ايو رادقم

 /”'هب دّتمي الف ضيبالا رحبلا هايم يفرثا الو "هل ةلعفال

 للا نع وع سلا ربنا اذهل انعزسسا دن قارا رم اخ

 ةنمزا يف أهم ةعبرا !٠9مو ١4٠٠١ تنس فيي اف كلذو تافرصت ةيئامث

 ينأب 5 فافملا يف اهنايبو ""”ضيفلا ةنمزا يف ىرخا ةمبراو ظيقلاو فافملا

 ابا ةيناثلا يف ةبمكم ًاراتمأ فرصتلا رادق» ظ

 1.٠ «ةنس صرام نمني رشعلاو سمالا 3
 لحامل ةنس ليربا نم ثلاثلا نيب

 1 ةنس هنم رشع سداسلا 6 ١

 تاو ةئس ونام نماثلا ١

 )١( ةنس فرصت هيف باتكلا اذه نم سداسلا قحلملا بلطا ٠6.١9

 يف ةفرصت نا كازاموُد ركذ + تافرصت ةثالث ًاضبا رحبلا اذهل دموي (؟)
 , كرثب لاقو ٠ ةيناثلا يف ةبمكم راتما ة ةعسلا غلب 1مهك١و 1868 ةنس ليربأ نع سمال1لا

 ركب يورو ٠ ةيناثلا يف برم ”آرتم نيعب راو ةعبس ناك, 58 ةئمم ليربا يف ٌةفرصت نا

 .كلذ ٠ ةيناثلا يف كم ارتم نيسمهحو ةئامثالث ىلأ 188/٠ ةنس رباريف .؟/ يف راص هنا



 - مل -

 . ةلدتمما نينسلاو هةلقلا نيتسلا نيب ينيصلا داربالا قرف نيتي كلذ نم
 يلاعا يف ةلفلا يف أطرفم اهفرصن ناك ناب 1401و 16٠١ اتنس تزاتما دقلو

 يف اضيا تباث قرفلا اذهو . ًاطَسو ًالدتعم ءاجف ١...م ةنس داريا اماو لينلا

 لودملا اده ُِق ىرت اك صيف ف | تافرصن'

 ةرايكتحجللا ةياثلاب ةيعكم ًاراثما فرصتلا رادقم

 1605 ةنس سطسغا نم نيثالثلا مويلا 1

 ١ ةنس ريمتبس نم عبارلا ا 5مم

 19.08“ ةلس سطسغأ ع نمني رشعلاو عساتلا ا

 ١8.٠8 ةنس ريمتبس نم نب رشعلاو يناثلا ا امه

 فالخ الم اهضيف ناكف ًاضياو.» ةنس يف اهثيغب ءامسلا تنص دقلو
 « ليثلا يلاعا راطقا يف ةرازغلا يف ةزواحتم ءاج هناق ١و. ةنس يف ن اك ام

 للا رحب نا ركّذتي نا فرصتلا نم رحبلا اذهل ام رثدت دنع بجي "هنارلع

 ةطش ناب جردنلاولو ط ةماع يف كاسملاب ادودسم 5 م 19ءةنس لبق ناك

 سو .وث ةحبطب ىلا هرحفنم ىتح يمش ٌةباغ دنع ُهنع فارزلا رحب باشا

 ضيف يف ةهايم نا 16٠١ ةنس نم سرام رهش يف فارزلا رما رابتخا نم
 هك ةفناكملا ضرالا بوسنم نعرتم دح ىلا تلاعتو تمظاعت دق ١مه5 ةئس

 كلذنم جيتني . '"'هيناج الك ىلع ىدملا عساش ةاضفتّمطو ةنم تحاسناف
 ةياغلا ىلا رادقملا ةميمج فارزلا رحب يف تناك ةنسلا كلت يف ضيفلا ةدام نا

 ينس يف فارزلا رحب نوكي ناورغ الف ل 9 دادسلا نع مجان كلذو

 اجبرو نيابتلاو تواقثلا يف ةزواجستم تاف 5 ةثالثلا هذه ناف باجسعلا بجعلاب يضقي

 نااماغ ليما رحب ناك مدي فارزلا فرصت ىصقتسا كازام ناب كلذ عر دج

 7 ةفرصت ىصقتسا موي كيبل عفو ام ةضيقثو الذ سكعو ةيرجلا نيب كاسم.
 هفورج ىلع هُماَقلا راجشالا قوس ىلع ةرعاظ كلذ طارشا )١(



 ك2

 الكر ٠ بونملا بهم نم ةباصلا هايملا هيلا يبرت ًافرصم لبجلا رحب دادسنا

 فارزلا رحب فرصت توك موياوع متاكاسملا 0ك صاخب لبجلا رحب ناك

 رمالاب سيلو اذه ٠ "'” ليلقلا :رم لقا ىلا ريصي ىتح ناصقنلا طرقم

 ضيفك ضيف يف فارآزلا رحب زو< يفلا هايملا مرج ردقتنا ايدل لهستسملا
 كلذ ًاساقم لفاسالا هئازجا يف هعاطق ةحاسم طسوتم اما ٠ 1مهك ةنس
 . نيسجوةئامالثىلا عب رم رتم ةئاهتالثن يب نم توافتتفرملا ةنقدح ىلا عاطقلا

 امبرو ةيلاثلا يف ارتميتنس نيتسو ةمبرا ١14م ةنس ضيف يف ةتايس تناكو
 007 صو ةيناثلا يف دي رع ١مة5 ةنس لثم هايملا ةرماغ ةنس يف تغلب

 م اسكم ارت نيستو االول قم هلال قو نم نركب رعت لذا
 اهيلع ةيقار تناكسف عافترالا يف فورملا تزواجي هايملا نا انفلسا دق . ةيناثلا

 29 + داقملا هذه نم رثكأ رهنلا يف ءاملا روج نوكي نا دعي ال كلذاو رتمردقب

 فاررلا رحب لمع لطبي اهرلف ,تاكاسملا نم ًاقوشكم لبجلا رح ماقتسا اذأو
 رك ىلع مئاقنلا باشعاو تاكاسملا داوم ةمطت دقو هيلا هايملا فرصنتالف
 يخيف ارثأ هل يتبت الق راهدالا

 ةنيب دحت رهثلا اذهل يضرملا عاطنتلا يف تمّلطت اذا - طابس رهن اتلاث

 ةقيرطلا ممضاو ووف ةقلطناو اصل ايف نيب يابت لازغلا رحبو لبجلا رحب نيبو ٠
 "هل هلفاسا ىف ىهو ةفرشم فورج نيب نم قاسنيرادحالا لدتعم روغلا ديعب

 يلابج رم ةيثيما هذه نم وهف ًارماغ ًاحفاط ضيفلا نوكي ولو هايملا اهيلغت
 يلبق ليلا رحبو ايروتكف لين ةدام عزانت ةحفاط دملا ةئمزا ىف هتدام نوكت

 فرصت ىقربكلا لءافلاو ضيبالا رحبلاتادمت ربكأ وهو ةرومغلا يف يالدو

 رحب فراك موي ١888 ةنس ركي ةجرختسا يذلا فرصتلا ديثوي اذه (1)
 كاسملاب ًاموطسم ليجلا

 باتكلا اذه نم سداسلا قحلملا يف ١44 ةنس فرصت بلطا -(9)



 - مك

 ةيمهالا ىف ةربنتملا رمثو قرزالا رحبلا يناث هنا الا ينأي ام يف ىرتس اكربنلا
 ةيرصتلا رايدلا ىف ةطباملا هايملا داربا ليبق نم

 لدتو ركذي.ال ام ىلا هفرصت رادقم ريصي سرام ىلا ريا, نم رهنلاو

 ًافيفط ًائيش نوك مظعالا لينلا ىلا ةيمارلا هتام نا ىلع ًاضيا داصرالا

 وب ريف وبام يف اماو . ليربا "رم يناثلا فصنلا يف ىتح هب ديال

 ويلوي يف توكيو وينوي نوضغ يف هنتم بوكر حصن قتح ًاريثكةفرصت
 ربمتيس يف مادم ةمجو هروبجج نوكيو هماج' عابرا ةثالث يف سطسغاو

 ًالجاع هضيغ 'ىدتبيو . ًاضيإ ريفوت يف هدم لع مواديب امآريثكو رب وتكأو

 اهناييو ظيقلاو فافملا ةنمزا يف اهنم ةثالث ةمبس تافرصت هلو ريمسد يف
 29 لودملا اذه ٍٍق

 خرا ا ةيناثلا يف ةبعكم ًاراتما فرصتلا رادقم

 وى ةلس هلم رشع عباسلا مويلا ا 0

 لودملا اذه يف اهنايب و ضيفلا ةنمزا يف ةعبراو

 | خيرا ةيناثلا يف ةبعكم ًاراتءا فرصتلا رادقم

 196 ؟ةنس سطسغا مني رشسلاو نماثلا ذوي

 ا١و٠؟ ةنس ربمتبس نم رشع نسماللا لالا

 ١و٠ سطسغان م نب رشعلاو سداسلا فكل

 198 ةلسس رييلثإس نم نب رشملاو عبارلا مقف

 ام ىلع ليربا رهش يف ةجرختسملا فافملا ةئمزا تافرصت نا :لعاو

 مم لودجلا اذه يف اك هو ةموقرم تافرصت ةعبرا ًاضيا رهنلا اذهل )١١(

34 
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 نوكت ضيبالا رحبلا هايم نال ةدئافلا ةريبكب تسيل لوالا لودجلا يف درو

 فتروكيق لوط نم دعب ىدم يف طابس رب: هايل ةداص رهشلا كلذ يف

 ةرتموليك نيرشع وا رشع ةعست نوكت ةنم ٍةدمب يف ةيررجلا مداع نايعلا يف

 انا ىلع . اديهز ضيبالا رحبلا ىلإ ةنم يبري ام مرج نوكيب كلذلو
 نم ًاضيا هيف رخالاو ١4.١ ةنس ليربا يف اهدحأ جرختسملا نيفرصتلا

 دق ةدايزلا ضعب نا اهئم نيبتسل رحبلاب هممتجم لفاسا يف كلذو #١9٠0 ةنس

 ةعبس 16٠ ١ةنس يا ىلوالا ةنسلا يف تناكف رحبلا كلذ فرصت يف تئدح

 رشع ةعسل تغلب ٠11م ةنس يا ىرخالا يفو ةيناثلا يف ًابمكم ارتم نينامثو

 حافك دعب رحبلا ةيرج رهنلا ةيرج تبلغ وينو نوضح يفو ٠ ًابعكم ًارتم

 نيش 6 اكاشو هداريإ ديازتب اير دمي نا رهنلا صاوخ ناف مادصو

 (”'ميودلا ةلابق ترشوب ينلا تافرصتلا نم

 نم نيرشعلاو ميارلا يف اهنم عرختسملاف ضيفلا تافرصت اماو لوقا

 رصانلا دنع رهنلا نال ةمامجو ةمظعم دعب نا صب ال 1400 ةنس ربمتبس

 ىلع ًاجّردتم ضيفلا يف راص مث نمو ريفو' نم عباسلا مويلا تح ةدايزلا مز

 ٌْ 05 - م 03 .٠

 | جرختسلا مسا محيراتا ةيناثلاب ةبعكم اراتما فرصعتلا رادقم

 كارلم |185وا 48م ةنسلب ربا رهش يف 4

 كك ريثاب ١م.#  ةنس نم هيف[ نك
 كريماب امكأع | ةنلس نم هيف لن

 | ييتسورث ا هجعةنوتوينمرشع ساظايفإ 0
 ةناعبرا ناك #40 ةنس لب ربا يف ميودلا دنع جرختسملا فرصتلا نا 6

 ةعبسو ةثاعب را ب ةنسلا كلت نم وبام يف جرختسملاو ةيناثا يف ابكم ًارتم رشع ةسخنو
 ةيناثلإ يف ًامكم ًارتم نيس ةيئاثو ةئامس غلب وياوب يفو ةيناثلا يف ًامكم أ ارتم نعي داو



 ماا -

 نم هب رقم لع ةيكريمالا ةلاسرلا رايد كنع سايقملا ناف 00 0 دور

 1 اوال ءرهشلا كلذ ةماع يف اضيا ديازتو ل امن ىلع ”لد دق ةاوقم

 هاثرق اذا ًاريثك هياع لوما ريصق ى م ىلع قتلا ةضطق نع وه سايفملا

 رولا غاب 0 جرختسإ مل ريمتبس فرصت را كلذ نم انلف رصانلا سايمتع

 روت انميللاثلا فصنلا يفراص دقنوكي نا دعسالو هضيف رامتو هدم لالح

 ةيناثلا ىف سمكم رتم فلا ىلا .١ ةتسريشون لايقتساو
 نم رحبلا اذه لمج انرابتعا ىف 6 - ضيبالا رحبلا ابار

 ةيب حث مسقو هيف طابس رهن طقسم قرش مسق نيمسق هراوطاو هتلس

 .هنع برغْلا ىلا فارز رحب عمتج هاقاث تحرختسا لوالا مسقلا تافرصتق

 . قيقحتلو . فارزلا رح نم هدفرتسي امرادقم فتش, نا لجال كلذو

 رابخالا ةلالثلا يرن ند قربا ني اا هيف تافرم هتلا

 ةنيبم ةتسف 3 مئاحتا يف ةحرختسملا هتافرصت اما ا هرورمج فلؤأا

 ""”فارزلا رحبو لبملا رحب تافرصتب ةئراقم يالا لودملا يف

 .يرم فرصت قرفلا
 ًامماوزلاو ليجلا| فلس

 55 ب

 نا م.ل

 ةالث |هةعل

 منو ١

 ف ما

 1 فادح

 لادتعالا دح ةزئاج ناك ؛ة.«# ةئس يف طابس رهن ضيف نا حجرالا . )١(

 قالا رعبلا ضف ناك كفك ديا يف اثم نكي ةكل

 بابسالل ًاكنص ًةلع برش دق لازغلارحبا جرختسملا فرصتلا نا (؟)

 ةيناثلا يف ةبمكم ًاراثما ةدودعم لودجلايف ةدراولا تافرصتلا نا () ) اهركذم دقمملا
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 فرصت سيق دق لئاط تاذ تافرصتلا ةنراقم نوكك نا لجال هنا ملعاو

 بوذجلا يف ةلغاو نك أما يف 14. مأع نم سطسفغاو ربمتبس يف لبا رحب
 نيرشعلاو عبارلاو ةئاهاثلا رتموليكلا لايح سطسغا فرصت يرختساف

 رادقم يف ع نيرشعلاو عباسلاو فلالا رتموايكلا ةلابق ربمتيس فرصتو

 نيسنلاو ةعساتلاو ةئامثالثلا نيتفيحصلا يف درو ام ىلع ءالا نم دبي ام

 عبارلاو ةثامئاملا رتموليكتلا زوج ام رادقم نا دحم نيتسلاو ةثلاثلاو ةئامئالثلاو

 ردقب صقتتادقو ون ةحيطب دنع ضييالا رحبلاغلبي رحبلا كلذ ءامنمنيرشعلاو

 دنع هناصقت نوكب نيرشملاو عباسلاو فلالا رتموايكلا زوجي امو ةئاملاب ةرشع

 نيفرصتلا نيذه انصقن اذاف ةثاملاب ةسمخ رادقمب كلذ نم لقاةطقنلا كلت هغولب

 نا لاقي اذا ٠ لودملا يف امم قباطتلا ىلا ىتدا اهاعومج نوكيف كلذ ردقب

 ةحرمص لودملا يف دراولا اهرادقم ىلع طابس رهن قوف ضيبالا رحبلا تافرصت
 ةرتم نيسخو ةئامئالث ىلع ًاقلطم ديزيال فيصلا ةئمزا يف هايملا رادقم ناو
 يناثلا يف بمكمرتم ةئامسخ ىلا رثككلا ضيفلا يف ريصيرالو ةيناثلا يف ًابكم

 بم تحن يناثلا همسق يف ضيبإلا رحبلا تافرصت ركذا نا لبقو اذه
 نين قءاوقلا نم رونا اذمل اهب لع: يآ نأ ردح لامدلا ىلا طابسرب
 لوقاف هضيف ءانثا يف رحبلا كلذ

 ضيبلار حبلا ءام هلصي مّدم نايا ىف طابس هايمعافدنا نا ىفةحاشمال

 ضيفت ىتح ًاقيثح ًايلامت ةهايم تلاعت فرصتلا ةئم داز ىتفىدملا ةليوط ةفاسم
 داكت ال حيطستلا ديدش عمتجما ءارو ام ىلا هعاق وادحتاو ضيبالا رحبلا يف

 ربمتبس فارصت ناك امبرو هادم يف ًاطرفم ءاج "١60 ةنس ضيف نأ )١(
 ةنسلا كلت يف ةملظمم ةيئاثلا يف ًامكم ارتم نينامو هثالثو ةثامب را 'هردقو

 نا ىلع لدي ًايرغ طابس رمت ءارو امف رحبلا فرصن نم مانملعت امنا (؟)
 هلا نينامثو ةبعس ىلع دحاو ردقب نوكي هرادحتأ



 ممر -

 داريا نم ةصح نا حضاولا نمو ''”ةمجضلا ينفا ةحفصلا يوتسمالا هارت"
 ةقيفح ارو اف كالا ا ىلا عجارتت رنا

 دّدبتت ةنم ةفئاط نكل هداريا ىلع موادي 00 . افرق

 ٌوْرْغُم ءاملا عجارت ارثاماو .ون ةحيطب تايجر اوي د اد

 ةحيطبلابف هضيف ءام رم رهنلا هيلا هيمري امب رحبلا قامعا مظاعت ىلا ةمج

 رةئشان ريغ ةدايزلا هذهو اهّؤام روفيف وضيف يش رهمغلا كلذ و ع عسوتسل

 , "* وو.س ةنس يف فرصتلا رادقم نم حْضاو كلذ لبملا رحب ةدايز نع
 اولاق اسبر ةئسلا نم بسلا كانت يف ضيبالا رحبلا هايم سابحنا اذا اهيبسف
 يف لينلاب نرتقي رحبلا اذه نكل كلذ يف لمفلا نم ايش فاد زا ر 5
 ةفذاقتم ةءفادتم ُةتي رح ثسيلو ارش ةدعب ىلعوت ةحيطب نع يه ةطقش

 قتلم قوف ضف نابا يف ةجرختملا ضيبالا ربا تار ناف كلذ عمو

 قاس ع دل اهرادقم نا ا رابادعتالا ياقمر وقد طايح
 ةنس سطسفا يف ةفرصت لب دقلو . .ريثكلا ءيثلاب سيل هعجارتو هناقتحاب

 ةثايبرا ًايرغ طابس رهن قوفو ًاقرش فارزلا رحب مد ءارو اف ؟ةءس
 رهشلا كلذ ىف رهنلا اذه فرصت ناكو ةيناثلا يف ًابكم آرتم رشع ةعبسو

 امم نافرصتلا قاذه "مّ اذاف . ةيناثلا ىف اًبمكم 2 نفبو ةعيضو هاي

 فرصت بسحب غلي ابرغ طابسأ رهن يلي اميف ضيبالا رحبلا رادحتا نا (1)
 بي صبنلا

 ةسخ ردقب 19.8 ةنس ليربا يف اهكعس ناكةحيطبلا هذه فورج نا (؟)
 ةئامثالث رفتنيح ناكل ازفلا رحب تافرصت طلتخعو . اهئام حطس نع ًارتميتتس نيئالثو
 ىتحةجيطبلا هايم تمظاعت ربمتبسو سطسغايرهش يفو . ةيناثلا يف ةبمكم راتما ةرشعو
 نبروشلا نيذهيف لازنلاو للا يرحب تافرصتشا اني ىوتسم ىلع فورملاو يهم تناك
 ةثاالث ىلا جرد اهفرصت نا ىنممي ريغ سيل ًارتم نيرشع ردقب الا اهتدايز نكت لا
 ةيناثلا شف 62 ارتم نيثالثو ٠



 مايو

 فرصت ناكو . ةيناثلا ىف انكم رتم نيناعو ةتسوةئاموأُقلا فرصتلا ةلج تناك

 -ةتسو فلا ةيقيف وتلا يلامثوأق را ثرع ندا زربكف ضيالا ر حبلا

 مل سابتحالاو دصلاب دديتلارادقم نا كلذ نم جري . انكم ارد قسلاو

 ريمتيس رهش ىف ددبتلا اذه ناكو . ةيناثلا ىف اًبمكم ارتم نيمب راو ةئام زواحي

 ةثامبرأ اًيرغ طابس ره يلب اهف ضيبالا رحبلا فرصت ناكو كلذ نم لقا
 قضيب ةينضوهنااةربتلا كلل ترسو ةئافا ل انكم ارش نانا ةنذانو
 اذع هن يسو ةئاقو ةناكفاك اننا (تاعقرتمت لوكس ةقاقا كم1

 ناكف اةدطاسو ءارو ام ىلا رهشلا كلذ. ىف ضييبالا 0 فرعت اأو

 ريغ ءاملا نم دتدبت ام روج نوكيف ةيناثلا يف راتما ةعبراو ةثامثالثو املا

 تاقرصت نا كلذب ينم ةيناثلا ىف ّى 0 ارتم نيعيسو ةعبرأ زواحتم

 ةثالثردقب سطسغا يف تصقتنا دف طابس رهن مم تحن ضييالا رحبلا

 ةههايم نس احنا هتلعو ةثاملاب رشع ةسمخ تغلب ربمتيس يفو ةئاملاب نيثالثو

 هيف رهنلا كلذ ها هأيم عافدنأب

 نع نوكك رةطقن يف ميودلا ةلابق ضيبالا رحبلا فرصت انجرختسا اننا مث

 نالناش تاذ ةطث ىهو ًارتموليك رشع ةعبسو ةثاعسلو فلا ىلع تلا ةريحب
 و مرتو دصرُم ٌةبيسانمو١ ٠ ؛ةنس ليربا يف ا امس اناا

 ةيرهشلا تافرصتلا فئاوط تحرختسا عقوم ا اذه ف نيملا كلذ دنم

 كاذب لاغتشالا لاطتساو +١9٠ ةنسوام رهش يف أغا ناكو رحبلا اذمل

 ْ .هتايفيك ىف رهنلا كدر ةعاطتسالا ىف نوكيا اذا" ”نو.مةنس ةرخآ ىح

 ةئسلا نم ةقرفتم نامزا يف ميودلا ةلابق مدارباو هبيسانم يهجو نم هتايثيحو
 . ةدافالاو ةبارغلا نيب عج دق نيتنسلا نيتاه داصرا نم هانغلب يذلا دصقلاو

 .تاقرصتلا نم يش اهالخ يف جرختتسي م ”تارتف ةدملا هذه تافن دق 01(

 لمعلا اذه مالا لماعلا ىلع أرط ضرمل



 ميو

 هتافرصن لودج رثدت كمزل ضيبالا رحبلل عقو ام ىلع فوقولا تدرا اذاف.

 نم مدقت امم قي يذلا امبهايم لزانم جّردمو قدزالا رحبلا تاذ ةرصتو

 بيسانمو ميودلا سايقم نع ةذوخأم ضيإلا بيسانمو تلق ٠ "”تانييلا

 يأ (ملوادجلا كلت يف ءاجام ىدؤمو ٠ '''هوطرملا سايقم نع قرزالا

 نيرحبلا نم دحاو لكلا

 ١ ؟ةنسوبأم نم عس ساتلا يفهفرصصن نم ججرختسا ام طحاف قرزالا رت امأ“'

 تندحو . تارتثمدتنس ةسمخ موطرملا سايقم قر رناكو ةيئثلايف بءكمرتم اتعم

 سطسغا نم نيرشعلاو او عساتلا ٍق هتيلاع غلبو ويذوب رهش يف هادم تادايز

 كلذوةيناثلا يف 57 نينثاو ةئامثالثو فالآ ة ةعبس ةفرصت ْناكف

 تصقانت مث موطرلا سايق ارتميتس نيئالثو نينثاو راتما ةسمخ لكاشيإ
 فالآ ةسخ نم طحا ىلا تفاهنت لل اهنكلو ربمتبس رهش يف ًاحيردت ةهايم

 هاج ىتح طوبا ىلع تمواد مث رب وتكا لابقتسا يف لا ةيناثلا يف بمكمرتم

 نيعبسو ةتسو ةثامبرا رذئمويف رصتلا ناكف ربمسد نم نورشملاو نماثلا ويلا

 اراميتخس نوعبراو ةينامثو دحاو رتم موطرللا سايقم مرو ًامكمأرتم

 ناكف ميودلا لايح ضيبالا رحبلا اماو قرزالا رحبلا ليبق نم اذه
 ارثم نيعبراو ةعبسو ةئامئالث .١ هنسوبام نم رشع كلاثلا يف ةفرصت

 يداحلا يفو . 000 نوسمخو دحاو كانه سايقما م مرو ةب ةيناثلا يف ا

 ف انكم ام قو ةلامتس فرصتلا لف هأيملا تمظاعتا وينوي نم رشع

 ىت> رحبلا يف ةدايزلا تدتماو 01 نوعستو ةسخ سايفملا م و ةيناثلا

 ةئامئامثميودلا ةلابق '"”اهرْثم راص دق فرصتلاب اذاف سطسغا نم سماللا مويلأ

 سالعا قحلملا بلطا ()
 اهرودكو راتما سايقملا داصرا مسر 602(

 يب رتقو ديشو عْوذ ىلع ًاسايق ( ميما حتت ١ ) رثملاب ليكلا انه رتملاب دارت (0)
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 رو نارتم كانه سايقملا غرو ةناثلا ةي ًابمكم ١ ارتم نيتسو ةعبسو

 اذه حجرختسا 3 هنا ددصلا اذه 5 مك بجوأ يذلاو 2-7

 نبي نم هفرصت غلب ىتح مظاعتو ديازتىلع قرزالا رحبلا هايم تناكفرصتلا

 دلو اذه ٠ "” ةيناثلا يف سمكمرتم فالآ ةسجخ ىلا ةثامسحخلو فالآ ةثالث

 .ميودلا دنع تطره دق هتداجب اذاف ريمتبس نم اتلخ نيتنثلًاضيا رحبلا اذهإوع
 .ةيناثلا في ًابمكم ًارتم نيثالثو ةئامئالث ذكموب ةفرصت ناكف ًالئاه ًاطوبه
 ةينامثو ناتما ةثالث كانه سايقملا مقرو هنيع مويلا كلذ يف ةدايزلا دوأع ةنكل

 .ةتسنيب نم فلتخي قرزالا رحبلا فرصن ناك موي 0 وو

 ديعأ مث ."” ةيناثلا يف بمكمرتم ةثامئالثو فالآ ةمبس ىلا ةئامامثو فالآ
 هاندجو ذا همخح يف ةدايز ٌةنم نيبتساف رب وتكا ةرغ يف رحبلا ءام سايق
 ناك يذلا مجحلا ردقبف تش ناو ةيناثلا يف انكم تف نيرعو ةناقاق ردك

 رقم < لع كنكمُ مودل سانيقع هلام امأ ١ ىيطخلا نم نيماللا ف هل

 ا اياب ويتسع راما ةقر ناك مويلا كلذ يفو ( ملا حتفب ) دحاو

 بمكم رتم فالا ةسجخ ماهم ءانثالا كلت يف ةفرصت ناكُم قرزالا رحبلا امأ
 ىلع ييلاوتلا ىلع صقتتني رحبلا قفط ربوتكا نم ثلاثلا يفو . "'”ةيئاثلا يف
 ةثاعست ربمسد ةرغ يف هفرصت مرج غلبف ”هؤام رئاكن ضينالا رحبلا نا نيح

 .ةثامسخو فلا ىلا ةنم نيرشملاو مساتلا يف زاجو ةيناثلايفآبعكم ارتمنيثالثو

 ( برعملا ) رتفلاب وا ربشثلاب وا عاردلاب ليكلا
 ةنم نماثلاو 18.0* ةنس سطسغا ةرغ يفرصت بلطا )00(

 ,سطسغا يف ةنم لقا ريمتبس يف ناك ضيبالا رحبلا فرصت نا ينعا (؟)

 .اراميتنس نب رشعو ةينامثو رتم ىلا مترا بوسنملا نا انيب ةئاملب نيتسو نينا رادقع
 ريمتبس نم سمالاو سطسغا نم ني رشعلاو عساتلا يفرصت بلطا (*)

 .نيعبراو فآلا ةسخ ريمتبس نم نيرشملاو سداسلا يف فرصتلا ناك( 4)

 ةيلاثلا يف بكم اتم نيتسو فآلا ةسمخ ربو تكا نم ثلاثلا يفو ةيناثلا يف ًابكم ًارتم



 مارال -

 ًاطاطحملا تطحنا دق سيسانملا تناكو ةيناثلا في ًابعكم ًارتم رشع ةيناتو
 يفو تارتميتتس ةعراو نب رثم ريومسد ةرغ ف سايقملا مقر ناكو 5 ايلاوتم

 صقتناف ضيغلا مقو م نمو نيرتميتنسو نيرتم ريشون نم نر شللاو مبرلا
 كلذ ةناينا باببألا نيا < نرا قيقو اذه. اراربشنا رجلا فرغت
 ةنس تافرصت نيا نأ يبردحيربمتب- ربش يف ميودلا دنع لئاحلا طاطحتالا
 لوقاف نيرحبلل تفاحتسا تاقلحلا ةماث ةاضرا هل يف ١م

 .نيرشعلاو ثلاثلاو نمأثلا نيب امقرتفيفهناتافرصتلا ل ودج ةعلاطم نمحضتي
 مش

 تنك امو قالطالا ىلع فرصت الف ةيرج قرزالا رحبلل نكي مل ويام نم
 مقر ناكو ةنكار يأ ةيهانتم 7و اناردغ لإ ةهليسم ثيل هربت

 تود اهف ًارتميتتس نيرشعو ةيئاهك ةنم رشع يداملا يف موطرملا سايقم
 نماثلا مويلا يفو كلذ نم طحا ىلا راص نم نيرشعلاو ثلاثلا يفو رفصلا

 ىلا هفرصن' تامح ءاملا نم ةقفد يا ةفط هتءاج رهمثلا كلذ نم نيرشلاو

 سايقم مقر ناكو مويلا كلذ يف ةيناثلا يف ايكيا نيعبسو ةعب راو ةئامالث
 ًاتيثحشدملاناكو ةروفلا هذه ترمتساف ارتميتلس نيسجخو ةثالئرثئمو 5 وطرللا

 ةئامئامتو نيفلا ىلا ويلوي نم نيئالثلاو يداملا يف رهنلا فرصت قتراف اليم
 ع 20 000 ناو ييرح ا, فل 3 5
 ارتميتنس نوعبراو هسقو راتما هب الث دثموي ساقلامقرو ةيناثلا يف كم رتم

 ةيناثلا يف بمكمرتم ةئامسخو فال ةعبس سطسغا نم تلخ سم“ غلبو ٠
 2 0 ا 3 0 1 3

 ارتميتلس نوتسوراتما ةعبرا مويلا كلذ ْي موطرخلا سايقم روطسمو

 .فالآ ةمبس هدادمتو 1٠١١ ةنس يف فرصتلا غلبم نأ مدقت امم نييت

 )١( برعملا ) ةكربلا هوا رهتلا ليسم يف ءاملا عقتتسم يهو ةليلظ عج (
 .نيروك ذملا نيمويلا نيب ام ةرتف يف رهتلا نا ذا نيفرصتلا نيذه انركذ (؟)

 .كاذا نوكي يذلا دحلا وهو هيناثلا يف بمكم رتم ىفآلا ةسؤللا.دح هفرصت زواجي دق
 ضيبالا رحبلا هأيم يف رهاظ رثا هدنع فرصتلا

 م



 ملم

 نيثالثو نينثاو راتما ةسمخ سايقملا هرم دق ةيناثلايف بعكم رتم ةثامثالثو

 راتما ةعبرا موطرملا سايقم موقرم ناكف 0١م ةنم يف اما .رتميتنس

 اذبف بمكم رتم ةئامسو فالآ ةعبس هواه فرصت يف اًرتميتنس نيتسو

 دنع هايملا ماحدزا ةببس ناكامبرو ةنيبتو ةكاردا لهس ريغ امهنيب يذلا نيل

 هايم موجه لبق يبسنلا فرصتلا رم نب رحبلل امردق ىلع نيرهلا قتلم
 اوي ةكس ُِق جرختسا فرصت ىصقأ ناكو اذه . قرزالا رحبلا يف ضيفلا

 سايقملا روطسمو ةيناثلايف ًابمكم آرتم نيعبراو ةعبراو ةثامسخو فال ةعسل
 , "” تارتميتتس ةسمخو راتما ةتس ةنسلا كلت :رم نيرشملاو نماثلا يف

 راص ريمسد نم عبارلا يفو ًايلاوتمربمتبس نم تلخ مايال هايملا طوبه ناكو
 سايقملا مسرو ةيناثلا يف ةبعكملا راتمالا نم نينئاو ةئامو فلا ىلا فرصتلا

 ةئس نم مويلا اذه لثم يف ةنم زيما كلذ ارتسيتنس نوثالثو ةسمخو نارتم
 رما نم تناك ام اذه . ةيناثلا يف سمكم رتم ةئاهتس نم برقي امي 9

 رحبلل ضرع ام ينأي ايف ركّذأسو هئام فرصتب صتخي ايف قرزالا رحبلا
 لوقاف هانمدق يذلا دمألا يف قرزالا

 ورم ويامو رياربق نيب اهف ميودلا دنع رحبلا اذه فرصت فلتخا دق

 رهن ادم هتدايز تتدبت دقلو '"' ةيناثلا يف سعكم رت ةئاوس ىلا هنامبرا

 نيسمنو ةينامثو ةماتس ىلا ةفرصت ججردتق وينوي نم تلخ ةرشع يتثثل طابس

 ٠ تارتميتلس ةعبسو رتم ٍذعموي ميودلا سايقم موقرمو ةيناثلا يف اًبعكم ارتم
 راصو اًرتميتلس نيثالثو ًادحاوو ارتم سايقلا كلذ مقر غلب ويلوب ةرغ يو

 عبارلامويلا ءاجالو ٠ (”ةيناثلا يف ًابمكم ارتم نينامثو ةعب راو ةئامئامكت فرصتلا

 ايكو راتما ةئس 19.08 ةنس ربمتبس نم يناثلا يف اه رام مف هايملاثلاعت (1)

 ٠ ةحيحصلا ماقرالا ىلع فقت باتكلا اذهب قدلملا لودجلا بلطا (0)

 ةيئاثلا يف طقق بمكم رتم يتئامو افلا قرزالا رحبلا فرصت ناكر ثثدنع (*)



 - مالو -

 فرصت' نكل اًرتميتنس نيمب راو ةتسو نيرتم ىلع سايقملا لبقأ سطسمنا نم

 يس طبيناو ةيناثلا يف ًابعكم !ًرتم نيتسو ةينامثو ةئامبس ىلا طبه رحبلا
 كلذ عمو ةينثلا يف ًابمكم ًارتم نيمبسو ةعستو ةئامسحل ىلا ةنم رشع يداملا

 نماثلا يفوءارتميتنس نيرشعو ةينامتو راتما ةمالثىلا سايقملا رت ىغقا دقلف

 نيئالثو ةعب راو ةئامسحخ ىلا ”حئاف اضيا صاقتنالا يف فرصتلا لغوت ةنم رشع

 تلق .ًارتعيتنس نيدبسو راتمأ ةئالم ناكف 'ءرتمت ىقتراو ةيناثلا يف ًاسكم ارتم

 ويلوي رهشل اهبوسنم سطسغا رهشل ضينالا رحبلا هايم بوس لضاف دقلو

 دق ناكويلوي فرصن نكلو ارتميتنس نيئالثو ةمستو نررتكب ةنم زيما ناكف

 سطسغا نم نماثلا نيب ام ةرتف يفو .""”هلبق ةنع ةئاملاب نيعيراردقب صقتنا

 سايقلاقر ناكانيب دومصو طوبه نيب ًابلقتم فرصتلا ناكر بمتبس نم يناثلاو

 نم يتأثلا يف ةماججو ةمظعم قرزالا رحبلا ضيف غلب دقو . ءالتعالا لصاوي

 ناكر.« ضاقتنالاو نطبفلا ىف 3 دنت مالم ةزوش تربقلا أ نمو ريمتبس

 سايقمب هايملا تناك اثيب لهم ىلع يا ٍرْرَم لع ذئوي ضيبالا رحبلا فرصت

 ندوؤتك امر شع سداسلاو عساتلا فيا هحسف يفو ٠ ردت ىلع صقانت# ميودلا

 5 بكم رثم ةلاعبسو فالآ ةسخل نىرم قرزالا رحبلا فرصن' صقانت

 ضيب الار حبلا هايم تناكو بهكمرتم هنا ةئامئامثو فال ةمالثىلا لزاننت ىتح ةيناثلا

 ةثالثو ةئابس ربمتيس نم نب رشعلاو عبارلا يف ةفرصت هو ٍلجع لعمظاعتت

 ةينامثو راتما ةعبرا ىلع دثموي مودلا سايقمو هيئاثلا 1 اًرتم نيتسو

 رحبلا فرصت ناكرب وتكأ نم عباسلا مويلا ءاجالو . اًتميتنس نب رشعو

 هّتمط موي سطسغا لابقتساو ويلوي خلس يف قرزالار حبلا فرصت ناك )١(

موي رهملاو ةيناثلا يف بعكم رثم ةئاممفآلا ةعينصو ةثاعامو نيملانيب نم لوألا
 موس لك

 راه فآلا ةعسلو ةعسنيب نم فرصتلا ناك سطسغا نف يتاثاا فيصنلا يفو٠ةدايزلا

 ةيناثلا يف بعكم



 - سلما

 طحنا دق سايقملاو ةيناثلا ىف اًبعكم اًرتم نينامثو ةينامثو ةئامسجو افلا ضينالا

 فرصتلا ناكم مظاحتلا رمتساو . اًرتميتنس نيعستو ةثالثو راتما ةثالث ىلا

 اًءرتم نيتسو ةسمخو ةئاهتسو افلا ميودلا ةلابق ريفون نم نب رشملاو عبارلا ىف
 قلك |

 ٌرتميتلس نوعبراو ةعبراو نارتم ذثموب سايقملا رتمتو ةهيناثلا ىف ًابعكم

 فرصتلا حوارتم ةللس ىلع ًايقم نوكي ةفرصت داكر ياني وربمسد لالخ يو

 ةيناثلا ف سعكم رتم ةئامسو فلا ىلا ةئاعبراو فلا نيب نم

 قرزالا رحبلا هايم نوكت انيب هنا ءارقتسالاب كلذ نم نيبتسيو لوقا
 ضيرالا رحبلا هايم زوم فيصلا ليجاعمو في ركل ريخام يفةتصحو ةطحنم
 لماعلا نوكت ةنسلا نم ةريبك ةفئاط يف يو "دم ا ةلصاوتم موطرخلا ةنيدم
 ةضورفم ةطقن ةهايم تزواج ىتُف قرزالا رحبلا اماو . لينلا داريا ينريكآلا

 رحبلا هايم ههايم محازت شنيح ادوصرم ًاماقم موطرللا سايب ”هارتم غاب

 ابعمتجم ةطقت قوذ ديع دما يف ةعجارتم رتبقتتف ريسملا نع اهدصتق ضيبالا

 مو ل الار عئاقتلايف رحبتسناهروغ دم و ةكيطانت لك دنا[ يورك
 لعواهتي رج لقتف اهتحفص ليم لقي هايملايلاعت نا مث . ةمسوتسم ةعقان ةحيطب

 مزالي ءاما بوسنم نكلو ناصقن ضيبالا رحبلا فرصت يرتعي مسرلا اذه
 اذخا ميودلاو موطركلا .:رع بونجلا ىلاربكآلا عقنملا نوكي ذا عافتزالا

 رحبلا هايم صقتنت نا ىلا طفلا اذه ىلع ةشحم هايملا كلت لظتو ءالتمالاب

 ديازتي ذقيح ةطقنلا كلت تزواج ىتمو اهانركذ يتلا ةطقنلا كردنو قرزالا

 خيرفتلاب لحب هريدغ هام قال ةز ودسملا ةعام طبشو ةلبم ريغ ىلع "هفرصت

 يف اهسابتحاو ضيبالا رحبلا هأيم مجارت نا رهاظلاو . يلامثلا بوصلا ىلا
 فاالا ةسجخ قرزالا رحبلا فرصت زواجي مون 5 ةلم مقو دق هليسم

 نقم ةلايب زاؤ فلا ىلا نصةانث لق قورالا حبلا فرضت: تراك ذئدنع .(1)
 ةتمجو هادحأتلاب ءاج دقق ميودلا سايق #١٠ ةنسريفون فرصت اماو.ةيناثلايف بكم



 علا -

 ىلع ةنسلا كلت يف تابوسنملاو تافرصتلا تلد دقو "”ةيناثلا يف سمكمرتم

 مزلو أطباه ضيبالا رحبلا فرص: ناكف الا ةسجخل ىلع فرصتلا داز ال هنا

 ةسملا نود ام ىلا فرصتلا ططحتاو قرذالا ر تاجا كراحالا لاةلشبملا

 اهتقلب ينل ةلزنلاب نيقيلا ع مس الق ى..سةنسيفاماو .ةيناثلايف سعكمرتم فالا .

 ءارولا ىلا دل م ضينالا رحبلا هايم اهب تستحا امدنع قرزالا رحبلا هايم

 ةعبس ىلا كاَذ فرصت:راص امدنع آلا صاقتتنا رحبلا اذه هايم هي تن ف

 رحبلا قفط صقانتلاب قرزالا رحبلا ذا الو ."''ةيناثلا يف بمكمرتم فال

 فالا ةسمخ ىلا قرزالا فرصن' طوبه ذئم نم كلذ ناكو ديازتلاب ضسبالا

 امتوءرتم ةئامنامثو فالآ ةثالثىتح كلذ نوداف ةيناثلايف بمكمرتم ةئاعبسو

 كلذ نوكيو هتجو هضيف فافط يفراص ىتم قرزالا رحبلا نا ىرت مدت

 رئقيح ةيناثلا ف سكمرتم فالا ةسخ هفرصت مرج غلي موي اي هجوب

 نم ةباصلا اهتدام رحبتستف اهروغ كلذب دادزيو ضيبالا رحبلا هايم سبحنت

 نيعبرا ردب مودلا دعب هف رص صقتنيف ميسو كان 93 تهم

 دق انإ ضيبالا رحبلا هايم سبح ضصنخ ايذ ايا لوقاو.. ةئاملا نيعيس لا

 يف ةيرملا كلترادقم ملل ١ ًارحبم ميودلاو موطرخلا ءارو اهف رحبلا انسسج

 ةرئفلا يهو ربمتبسو سطسغنا ” يرهش يف كلذانلعفو كاردألا ةئيايتم ٌةئم ٠ طق

 طسوتم ناكو يلويو ليربا يرهش يفو . اهلالخ يف ههايم سايحتا رّدقب يب جلا

 كالذ كل نيبشب فرصتلا لوادج بلطا 00(

 فرصتلاو ةيافلا ىلا ثيثح ديازنيفرفئموب تناك قرزالا رحبلا هايمنا معان (0)

 ل كم ارم نيش و ةلاخاو نيفلا ىلا يلوي نم نيثالثلاو يداحلا ويلا يف راص دق

 ةئامئالثو فآلا ةعسن ىلا ضب ىتح ٍةح سطسغنا نم رشع عبارلا مويلا تأب لو ةيناثلا

 ساسغا نم عبارلا يف صقانتلاب ذخاف ضيبالا رحببلا اماو . ةيناثلايف ًادكم آرتم نيعب راو.
 بكم رتم فآلا ةسخ فرصتلا رادقم زواجت ام دعب بلاثلا يف كلذ ناكو



 ا

 ةرتق يفو . ةيناثلا يف اتميتنس نيعبرا ىلا نيثالث نيب نم ميونلا ةلابق ةيرملا

 نمراص ريمتيس نم تلخ ةرشع ينتاك ىلا سطسغا نم رشع يداملا نيب ام
 يف لّدعملا نوكي الف ةيناثلا يف ًابمكم ؟رتميتنس رشع ةسخخ ىلا رشع يبثا نبي
 .رثم يف انغلاب دلو تلق . ةيناثلا 5 رشع ةمالث نم رثكاب ةرتفلا كلت

 انكردا الك انك ذا هانر ركو ُهنم نراك الش موطرألا ٠ ءارو اهف رحبلا قمع

 ف خلبلا ىتح املوط ةفاسم نم رتم لك ىف اهسيقن هروغ اهيف داز نم ةمطق

 نم نيبتسيو .ريمتبسو سطسغا يرهش ىف هائامف كلذ راتما ةينامث ريسلا
 اهتماع يف طب نع اط تيئاككلملا ةحتسنا "اذه اياك قدا ودنا

 نق اهأرت نطشقا ةرخآ قو. اميفح الزأتت تلؤانت فكرا تلت اهكلو

 ةرخآ ىف كلذكو نيرتم روغ ىلع ءاملا نم فلاك امف تداكوأ تءطقنا

 ىف ةحفصلا كلنا تح ةيررج ءاملل نكي, نا لمتحلا نم نا ىلع .ربمتبس
 َْ موطركلا دنع نب رحبلا مغدنم نم اهرايت دأب ةضر نيباحأ نم نيح

 ىلع لدي. ال ةيرملا سايقم نكلو ضييبالا رحبلا ىلا باص لامثلا تمس

 ةدوصرملا ةيرجلا اهبل ليم يتلا ةمجولا
 وه قرزالا رحبلا يف شينلا فربمت تيعن وم زك ةودجب اما م

 امهييسائم نيب يلك نيإبت ىلا ريشي موطركلاو يندم“ دو يسأي ايقم موقرم نا

 ضيفلا وأ لزانتملا ضيغلا ف كلذ ناك اوس امهيف فرصتلا مرج لداعت دنع

 دنع سايقملا لزانم مسر ردت بجي نيابتلا كلذ بابسا كاردالو دعاصتملا

 لوقا ددصلا اذه يفو 5 ١و.سو 140+ يتتس ضيفل موطرألا

 قرزالا رحبلا يف ةيناثلا يف بمكم رثم قالا ةسخ هردق ار ذخ

 ساقعا قحلملا بلطا )١(
 رابنالا ةماع يف عئاش ثداح الذ نا ربظي - سماخلا قجلملا بلطا (؟)

 لويسلا اهدمت يتلا



 رس -

 نأ اذ رتيفاس نيدو: ةسنقو راقب حبلا سايقملاب هرتم ىرت كاف ًالثم

 نقع ةفقو ناقما نيش الئ دع لراظنت نظف قنوك ةنيع قررعلا

 ةعب راودعاصتملا ضيفلا يف راتما ةعبرال اليدع و. ةنسيف ناكو يك

 اج نس ارض قرف وكف لرانملا نفيقلا يو ارايكم نينو ةينعو ناذنأ

 اف نوكت ةطق يف ةسباح تنقتحا دق هايملا نإ كلذ نم حضتيف «ًارتميتتس

 اهنا نظي ام سيرقو ٠ تدادزا 6 ًاثيثح اهصاقتتا عتتماف ًالامث م وطرألا يلب

 ًرتموليك نيتسلاكول بش لالش لبق رحبلا هيف مفدني 00 دنع تسيتحا

 قمألا ءالمصالا ماع ليتنا ةهبايساو ناقتحالا اذه رماو . ًالامث موطر مانع

 تافرصتلا هب جرختتست عقوم اكولبش دنع ريتخاو تباث سايقم منا

 هدا ةقيرط يف سيل نا زاجيرالاب لوقا - 2”قوزالا رحبلا اسماخ

 ضتخي امف انيدل يتلا تامولعملا نإ ركلآ ال ٠ ضومغلاوا ماهبالا نم ءيش

 0 دممنم باص هايملا نم هيلاعقي ام رادقمو ىصقالا هليسمب

 نم زاتجي امرادقمو ماك الا نم مئامبنا دعب هضيغو هضيف رمأ نم ةندب ىلع
 هفرصت رادقم نعريسبلا الا لن الو اذه . ةنسلا يف موطرملا ةلابق همرج

 يداحلا يف ةساتقا ي ويد رتسملا نا كلذ . انأست ةريحي نم ةثمبنم ندل نم

 هفرصت نك لف وشن نم ةبيرق ةنمواعطق يف ١و.# ةنس رباني نم نيثالثلاو

 يف نوكي ةريحبلا ءام نا مولعملاو . ةيناثلا يف رت نيعب راو نينبأ ىوس ٍذكيح

 نيب ام ةرتف يف اهنا روك ذلا رتسملل رضف وبام رهش لالخ يف هطاطمما ىمعقتأ

 نم جتتتساوارتميتفس شع ةسجخ ردقب ًاضيإ اههايم طببت رهشلا اذهو هساقم

 نوكي يا فصنلارادقم صقتني رحبلا ف صن نا هتاساقم تاهرختسم

 هفرصت مظمم يأ هلام هج اما . ةيناثلا في ًابمكم اتم نيرشعو ادحاو.

 فرصتي ام نا رّدق ةنكل سايقب هل تأب ملف ةريحبلا نم هثءيئم دنع

 ًاضيا يابأ ربي ةشبملا ةماع يف رحبلا اذه فرعي ()
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 بوسفملا ىلعا نيب ايف تفوك# ًاموي نينيزاو ةثالثو نيتثام ىدم ل هب

 ام كلذ نكمل ًاويلم نيم راو ةِياو ةئاعستو املا 9 هع

 000 اذاف "”سكمرتم نيالم ةينامث هردق ًاطسوتم ًافرصن 0

 3 امل لمع ال ةريحبلا تناك ىنبملا ةئباث ةلدا ىلع ةخسار مالم تناكو

 : لام مووبزا دم اولا هوك رثآ الو. قروالا رجلا فاضت يف هب

 طرا ءأملا ميطس نم للحتي ام نا لجال عازن الو اهيف فالخ ال ةقيقح كلت

 رادقملا ىف ة بسن ريغ ىلع اه ةريحبلا جر دنع رحبلا ف فرصني امو ءاوطلا ىف

 ولعن م هيلا ةباصلا لويسلا ليقت نم ”هنايكنا يأ مينست نم هجازم ضيفلاف
 نيب اوف رتموليك ةئاعبس غلبت اهلوط ةفاسمو اهيف قشي يتلا هتداج ةماع يف

 ةيمارلا ةريثكلا ””هدافرأن ماضيا ةجازمو اهنموه قئبني يتلا ماكألاو ةريحبلا

 لع مالو اذه هجر يثور دكار نواة نيو اسؤو ةرينك هلل

 ةلابق هعراسم رخآو ةريحبلا نم هحرخم نيب ام ةقش ىف هعرشمو هريس ةطخ

 نم. مل ةيطلا هذه فيعاضن يف هليسم ناف ريسيلارزنلاالا صريصُلا ةدلب
 هتادمت دام رادقمو هضيغمو هئام اح ةحاسف كلذكو نآلا ىلا ةنع صحفلا
 دقبرط يف هفرصن ديازت ةيفيك يف سال كافل دبي نيتك ا( رومأ

 تامولعملاذ ًالامث موطرللا بنحي ةفرصت اما . ضيبالا رحبلاب نرتقي نا ىلا

 +9. ريمسد خلس ىلا ادارطا دانمزالا هلا كتبت ١ة..# ةنس يفق ةج هف

 نيبتيو . رهشلا كي تامفد ميرا جرختست كانه داصرالا كل تناكو

 قرزالا رحبلا هايم نأ ىلا ةراشا هيفف ''” تافرصتلا لودج نم احلاككل

 ويام نم نيثالثلاو يدالاو رب وتكا نم نماثلا نيب يأ 0)

 باتكلا اذهب ةقحلملا ىويبد رتسملا ةركذم يف تالذ لكى رن (9)
 ةناعالا وهو دق ر ممج (©)

 سمالعا قبلا بلطا (4)
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 يف وا سطسغا رخاوا يف اهتروف يهانتو وبام رهش يف اهطاطحتا ىصقا نوكي

 ةنسو بام يف فرصتلا طحا ناكو . ربمتبس نم لوالا فصنلا تلوضغ

 نم نيرشملاو مساتلا يف ةمظعم غلب و ةيناثلا يف بمكم رتم يتئام 60+

 ىف امك. ارتم نيتسبو نينلاو هات القرف أل .١ ةنييس لظفوي اكسل نطوط

 نماثلا نيبام ءانئايف ًالئاه ًاطوبه تاعبه هايماف .٠ .س ةنسيف اماو ."””ةيلاثلا
 يفو .فرسمت الك موطرملا ةلابق فرصتلا راص ىتحويام نم نيرشعلاو يناثلاو

 نم و رشملاو نءاثلا مويلا ناك الو ديازتلاب هايلا تذخا ةنم ىرخالا عبسلا

 انكم ارقد نيهراو ةسيراوا ةلادتو» قالا هني كقرعتلا غلب سطسغا

 هادم اي تلاو ازوابعنامق 1 ح# ةنس لطف دج ألو "كلف «"7ةيابلا ف

 ىنتا هتجج دنع ُةفرصت نوكيو 0 اهمضيف غىجب ةنس "برو . لادتعالا ف

 ةنراقم ةماقا ائيلع عنتكي نا انيحشيو . ةيناثلايف ديزت وابعكم رثم فلا رشع

 موطراتا سايقمب نينسلا نم 1864 ةنس مدقت ام يف ةجرختسملا داصرالا نيب

 دق ديبعلا سأيقملا نا لجال او. ةنس ىتح ييلاوتلا نيئسلا تسلا داصراو

 تاقرافتميف هايملا لزانم نب هنراقملا ناكماب لوقا يا ىلع سمطف ”هراث أ تفع

 ةيناهك ناكمايملا تغلب امرامت نا انملع داصرالا ستك ىلا انرظن اذاف نينسلا

 .نب رشعو راتما ةسه اهضاغم طحاو امكك ةئس يف تارتميثاس ةتسو راتما

 تابالو ”ىبطق ريغ كلذ نوكي ولو هنا اضنأ اندحوو ١مبب ةنس ف اقم

 عساتلا يف هب أهنم ىلعا ربمتبس نم رشع سداسلإ يف سايقملاب هاملا تناك )١(

 ةيئامث هرادقم فرصت فاك امبرو ًارتميتتس رشع ةتس ردقب سطسغا نم نبرشعلاو

 لدتعاو اهضيف ىوتسا ةنسيهو +14٠ ةئسيف فرصتلا ماه ةيناثلا يفيسكمرتم فالا

 نم يناثلا يف تناك س ايقملاب هايملا ةبرد نال همظعم فرممتلا اذه سبل (9)

 نيرشعو ةسمخم سطسغا رم نيرشعلاو نماثلا يف اهمن» ىلعأ 14٠ ةئس ريمتبس

 ةيناثلايف بمكم رتم ىفآلا ةرشع ًازواجتم رفئنيح فرصتلا نوكي نأ دب الو ًارتميتتس
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 - حك -

 راتما ةعبسز وحن ُةضِف اهيف حفط ٍةنس يف قرزالا رحبلا هآيم ةلزنم تاذ
 هاما ماوا ٠ ارضاق اقم بشق اة ةننم راك هند ول انعناأ نك

 ينس ىفو ارتميتئس نيمب راو ةتسو راتما ةتس تناكف 40٠م ةنس يف هايملا
 اههالوا يف ءاملا ةلزنم تناكف ( اطحاق اهضيف هاج نتلس) 180/8و اماه

 دحاوو راتما ةعبس ةيناثلا يفو ًارتميتفس نيرشعو راتما ةعبس موطركلا دنع

000 

 اذه كانرفت نا ف اسرتك نور طرالا لابع نال فرح فان

 نيرحبلا طاتنع نيب امف ةجردنملا ةقشلا يف ١و.مو +١5١ يتنس يف رهنلا

 ةئس بشوت نم كلذو يريرك ةدلب همقومو فرصتلا جارختسا 3 لد

 ساطسغا يِف اكولبش ةدلب ىلا هلقتىلا اوعزن مهنكلو ؟و.س ةئس يلوي ىلا اة

 ايف داصرالا ةماقال ةبسانم ةبحتسم ةدإب اهنال ةنسلا كلت نم
 لع قارطنالا ماع 0 قيطايال 6 امهلك ني رهنلا فرصت نأ ملعاو

 فويعومجلا قرف نظاالو مدح ىلع امهنم لك ذا اذا نيرحبلا فرصت

 ةدلبو موطرخلا دنع سايفملا ةلحم نيب رهلاضوح غي رفتو ماعفإ نع ًانشان لا
 سايق دهاشملا قرفلاب باتكلا اذه نم فلس امف اهون دقلو . اكولبش

 لزانتملا ضيغلاو دعاصتملا ضيفلا نابا يف ضورفم هايما نم مر موطرخلا
 ناكملا كلذ نيبام هيطيف ةحطبتم ّدملا نامزا يف هايملا راحبتساىىلا ًاضيإ انرشاو

 ضيفب :صتخي امف اهبلع داهتعالا حصير تامولعم انيلا عش مل ناف . اكوليشو

 نا ىلع ."””قرفلا اذه بابسا وت ىلع ثيلن نا ,لئاط ريخف هضيفو رهنلا

 رع لامشلا ىلا ءاملا نم فرصنا امرادقم نا اهنم صلختسي تافرصتلا

 ناك ىو. ةنس ربمتبس نم رشع سداسلاو يناثلا نيب أم ةهرب يف موطرخلا

 نييعت رسيتب كلو . ةيئاثلا يف بمكم رتم ةئامبراو فال ةرشع لع فيي

 دارقنا ىلع هل لودج يف درو دق اكوابشو يربك ءاقاث رهملا فرصت نا )١(



 - مإلإل -

 هفرصتلا ىلا فيضن نا ىنبأي هأيملا نم ةيرصملا رابالا ىلا طبه ام رادقم

 يف ابتروف مظعم نبا ةداملا كلت تسبق دقو" ةزيطملا ريغ هذان ؤوك ذل

 نيناتو ةيناكو فال | ةثالث تناكق ةنسلا كلن نم سطسغا نم نيئالثلا

 تانعادف قنا وح نوسس قد 00 ملو٠ ةيناثلايف ًابمكم ًارتم

 نع ةفاطو رثكأ خيراتلا اذهو . ةيناثلا يف بمكم رتم ةئاعامثو نيفلا ىلا

 نيشسل 2 نيفرصتلا ائممْص اذاف . اكولبش ةلابق فرصتلا قالا الا

 ! يتئامو افلا رشع ةثالث همرج مب هايلا نم ربرب زواج ام رادقم نا انل

 نصت غلب قمنا يعبأ اها دنع مويلا فراعتملاو . ةيناثلا يف بمكم رتم

 3 ازواحتم ًاطرفم ةضيف دمي ةيناثلا يف بمكمرتم فلا رشع ةمبرا رهنلا

 ةيئاثلا يف بمكم رتم ةثامام كلذ نم لقاربرب ةلابق فرصتلا ناك تاق

 عرش ب 52 ريوس ضيف لزانم زوامتت مل رصم سياق هايملا لزانم نكلا

 ةيجب رةنس يف هايم ءابن نوكي نا كلذ نم مز . لادتعالاو طسوتلا ىلا

 ف فرصا نرك ده رقع هر ةيونكا هللا رانش انارعاقق

 كلذ ىلع فين ارو يناثلا يف سعكم رتم فلا رشع هس

 قرا اذ نظيفا اصر كيقاذف عطلات فرست نط

 رادقم نيبتاهئاذا ةلالدلا ةعفان هماقرا تناكف !وءسو ودع ١ يتنس لالخ

 ناك ىرخأ ةنس يف اهندامو أفلا طرفم هكر ابطا هاج ةنس يف هايملا ةّدام

 مالكلا يف مسوتلا ىلا وعدي نأش امل سيل قملا ينابنكل ًالدتسم اضيف

 تغلب ههايم ناىلعساقملا لدف #١0 ةنس يف رهنلا هايم تسيق لوقا . اهيلع

 تي بعكمرتم فلا زواحت هفرصت ناو سطسغا لس يف اهمظعمو 6

 هتدح ىلع هل لودج يف #14٠0 ةنل ةريطعلا رهن فرصت درو 600(

 ٠ ضبفلا غواب ءانثا يف ةجرختم تافرصت ىلا ةدنسم ريغ ةرهاظلا هذه (؟)

 هتيابنو هنا
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 نم نب رشعلاو سماللاو سطسغا نم سمالعا نيبام ةدم ٍق ةيناثلا

 تر ىلع لينلا ىلا ريسف ىلوالا ةتعفد يان ام ةفضنا 'هاتيدتيذلاو .' 0

 نوكيو يلوي فصنتم يفو وينوي نم رخآلا عوبسالا لالخ يف دحاو نلسو

 نم انلاخس نيتفللا نيتنسلا يف كلذل تميقأ يتلا داصرالا بسحب ةفرصت

 كلذ ن م رخآلا مويلا ينأبالو ةيناثلا يف يكمن ةثاعبرا ىلا 1 ةئاعالث نيب

 جودت وادج ثيِثف سطسغا يف هادم اما.كلذ فعضولا ريصي ىتح رهشلا

 نموا نق هثعلاو سطسغا خمرا عوبسالا نيب اهف مومعلا يف د همامج ىلا

 نيفلا اه دشأ ”هتروف تغلب موب, 1؟0١؟ةنس هنم نمأثلا يِف ةفرصت ناكو .ريمتيس

 8 هروومج غليف .١6 ةنس يف ٌةقرصت أماو ةيناثلا يف ًابمكم ارتم ني رشعو

 ”(رتم نينامتو ةيلاكو ىلا ةثالث همرج رادقم ناكذا سطسغا نم نيثالثلا
 ريقوت لابقتسا يفو . عيرسلا صاقتنالاب ةهايم تذخأ كلذ بيقدو ًابعكم

 نابا يف رهنلا اذه هايم نا رهاظلاو . تربع دق اهعيمج ضيفلا هايم تناك

 ةفضلا ىلا اهب مفدتف دودحم دح ىلا ريسلا نع ليثلا هأيم دصت هادم مظعم

 ةتباث ةثيكم سيراقم ل ىتمألا متبالف مولا اذه قيقح اما . ةيبرغلا

 هدعبو نيرهنلا دحتم لبق اهف ةيباتمو | 0 ةالاوم ٍتافرصتلا تجرختساو
 ةينادوسلا راهتالا تافر هن ىلع مالكلايف تاغوأ دق الا ينلاخا الو اذه

 لوقا دعاني ىلستي 4 ار سل لولو كلر قاركإلا دصملا
 هذه فيفالث نع بيقنتلاو ثحبلا يف ناعمالا ىلا نوعزني ال نيذلا لملو

 007 ناشلا اذه يف ةتفلسا ام 0 ازجوم م ”تطس ول نوديفتسم ةلأسما

 لوقاف نيتفيلسلا نيتنسلا قارمن م كلذ ًامطتقم ًاعفن رثك“ الاهجوًالاوطقتلا

 مقوم نال قم تافرصت ن طششاو دكا ان ل 1(

 ناكمم ةيلافلا ةنسلا يف تافرصتلا عقوم اماو . لينلاب رهنلا عمتجم قزاب تافرصتلا كلت
 هنع لاهشلا يف ارتموليك نب رشعو ةعست ىلع عقوملا كلذ نع



 - ممو-

 رهنلا اذه فرصت فلتخي اير وتكف رهث فرصت يف لاقيام ةوفص ًالوا

 ةياثلا ىف ادن ١ هن نضر ناك ىلا نطو اداب س ةوطز كاسل

 نميكر ملدانج بيقع راصار و.تارتميتفس ةرشعو دحاو رتم سايقملارتمو

 يف بعكمرتم فلا فرصتلا لظعم نوكيو  دحاو رتمىلا
 د نوكيو ةيناثلا

 ةماع يف عشت : لويس نم هضيفو هادم يا ةجارمو . 55 ةناعبرأ'

 هضيغ نامزا يف هلاصش اماو نيمقوملا نيذه نيب ام ةيط يف هرئاح ةقطنم

 هردتسإأم هايمهب لدعت ليدعت لماع ةببشالو اهناف اجوش ةحبطب نع ثداخ

 اذه هيمري ام روج نا ناشلا اذه يف لوقا ام ماتخو ٠ ايروتك ةريحجب نم

 ةغرفت امم امرج مظعا ماع هجوب وه هضيف ةنمزا ىف تربلا ةريحب ىلا رهنلا

 لبملا رحب ىلا ةريحبلا كلت
 ةدلب دنع رحبلا اًذهرتم نوكي  لبلا رحب فرصتنءريلا ةوفص اناث

 ةرصتو ًارتميتلس رشغ دحأو رتم وحن ( تافرصتلا لوالا مقوملا هو ) يالداو

 وهو ةيناثلا ىف ًابعكم ارتم نيسخو ةلاعسلو نيسخو ةثامسحخ نيب نم بلقتي

 هذهو تربلا ةريحب نيب امف تادمملاو دافرالا هايم هيلا ارت ضيفلا ةنمزا ىف

 هطوقس دنع ايروتكف رهن يرتمب يذلا صقتلاب ' ًاليفكنوكيو ةمعفتف ةدابلا

 ٠ بونملا تمس ىف ءارولا ىلا اهيف ًاعجارتم هئام ركركتو تربلا ةريمحجب ىف
 نوثالث نارتم نيناثلاو دحاولاو ةئامثالثلا رتموايكلا دنعودال ةلابق ربا

 ةثاعبسو ةئاتس نيب فصارت, ظيقلا نامزا ىف فرصتلا طسوتمو ًارتميتنس

 قرح الك نوكيو انالطارتتس وو يف ةتمج غلبيو . ةيناثلا ىف بمكمرتم

 بمكم رتم ينلاو لقملا ضيفلا يف ةب ةيناثلا يق نيفلا ىلا بمكم رتم فلا نيب

 '"”وفارم ةماعيف عقن لويس نم هد 7 يا هحاز وو ضيفلا يف

 تف رهو يوسأ روت لثع هفربكلا هتادنع هايم عدلا باجي ام رادقمو

 (توملا ) ممتجيو ليسلا هيلا ”ضفري ثيح يداولا نم وهو ضقرمعج )1١(



 موف

 رتموليكلا دنع روب هاجأوو اذه ٠ ودالو يالداو نيب ام ةقش يف هيلا مقت يتلا

 ضيفلا نابأ 8 ءاملا نم ديس ام رادقم نوكي نيسلاو ع اسجل

 ةيناثلا يف بكمم ءم رتم فلاز وادي ال كانه فرصتلاو ودال ةلابق ركام فصن

 قتح ةماع هيف اهحاسفلاو يداولا ءالتما نم لصاح هشبتلاو . ةر ردنلا يف آلا

 . لايشلا لا دخلا ءاملا مرج لقي كلذبو عاستالا طرفم ريدغ اهنم نوكيا

 أهردق د فارزلا ربت مف ةودع ىلا ودال دح نم عسوتسا ريدغلا ا

 لفت ريم سنان سلا ءاعا امفو ل ةناكو ةئامثالث

 نا دعب رحبلا ىلا ًةقعجار لاحتو مقانملا لالخ نم ءاتشلا لصف يف ريدغلا هايم

 مداربا مودي ةروصلا هذه ىعو رادقملا ريثكح راخب ءاوملا يف اهنم للتي

 -ياوس تاكاسملا ةقطتم يف لبحلا رحي٠ ءام دادبت نا ملعاو . طم ىلع اًرارمتسا

 ةحيطب هئام غولب دنمف اًرادقم دملا زوجي ءيث ضيغلاوا ظيقلا مايا يف ناك

 ةعوؤمو ا رثمرلك ندعو ةسو ةتانوتاقلا لع كورلا بق نع يهو )ون

 هاج ةمرج صقتتا دق نوكي( ارتموليك نيمب راو ةعستو ةئاعبس ىلع وذال
 ضيفلا كي ةئالاب نيمبسو ريزغلا ضيفلا مالا يف ةثاماب نينامتو ةسخ ودال
 نيب ايف ًاقلاختم نوكيةطقنلا كلت يف دثبتلاف فيصلا مايا يف اماو . ريصقلا

 رقي ضيرالا رحبلا يف رحبلا اذه ةغّرفب ام نا مأ . ةناملاب نيتسو نيسخ

 ا 'اثالل ًاقلطم زواجي الو ةنسلا لوصف ةماع يف اهدتسم نوكي نا

 مدقت امو .' ””ضيفلام امج يف كلذ نوكي ولو ةيناثلا يف ًابعكم ا ارتم نير شعو

 رحبلا ءام ليدعت يف ةيطالخا نم ىربكلا مقانملل ام 1 حضتتي

 امرك ةدح نمرخلا اذه ترض ناع تلا رحب يف لوقل

 ناباون ةحيطب ىلاهب "يحي امراذقم نافركّذي ال فيفط ءيش ضيبالا رحبلل

 لامشلا ىلا ضيبالا رحبلا فرصت اماو . فارزلا رحب هيلجي ام الخ كلذ )١(

 .ةيناثلايف بمكمرتم ةئامسخ ىلا ةثامئالث نيب نم ًاتلتخح نوكي طابس'ر بن لبق أ نرتقملا نع



 - مول -

 ةفرصت اماو . ةيناثلا يف ًابمكم ارتم نيثالث ىلا نيرشع نيب نم فاتخي فيصلا

 رقه نيرشعو رشع يبا نيب نم نوكي ذا كلذ نم لقاف هضيف نايا

 ةحيطبلا ديزي وبف ضيبالا رحبلا يف «يبث هنم عقب الو ةيناثلا يف 57

 رحبلا ريدغ مظعي هبو اراحبتسا

 ىلا اههايمب برت لبجلا رحب نم ةطشان ةبعش وه  فارزلا رح ًاببار
 ًايعكم ارتم نيتبسو قتال قي فاتخف ردق ىلع ةفرصت رثكتف ضيإالا رحبلا

 .هضيف نابا يف ًابعكم ار نيتسو ةئامو نينامث نيب و هضيحن ةئمزا يف ةيناثلا يف

 ريص# ىتح فارزلا فرصت ديازتي كاسملاب ًامودرم لبملا رحب نوكي مونرو
 مدم ءانثا ةيناثلا ىف سعكمرتم ةئاعبراو ةثامثالث نيب

 رحبلا دافرا مظعا رهنلا اذه  طابس" رى فرصت يف لاقي ام كغ

 غلي ام دنعو وينويو هيام يف هام "هفط نوكت ضيفلا ةهنمزا يف ضيإلا

 ةهايم تصقتنا دق قرزالا رحبلا توك يفونو ربوتكا يف ةماج

 موطرملا لايح رحبلا فرصتنوكيق ص قتلا ضعي رفئدنع وبف ًالئاه ًاصاقتناا
 نيب نم رولا اذه فرصن فلتخب يفاولا ضيفلا ينس ينف .رادقملا ميظع

 ىلإ هفرصن صقتتلي ةنسلا يداوب ىفو ةيناثلا يف سمكمرتم فلا ىلا ةثامست

 نر اهسيحتق ضيبالا رحبلا هايم كقيح ابعدرت ةهايم نا لجال ةباغلا

 رلقايح هلام مرج لاف كلذ فالخ ىلع رمالافودم ةنمزا ىف اماو .قالطنالا

 نع الص ذا ابرغ ةعمتجم قوف رحبلا ءام مرج يف ديزيف دفمبص ىلع فيذي.
 ذة دح ىلا اقاح مظاعتيف يعر ا

 اذه فرست نراعي هس كرصلا م ىالنالا دبل انزع ابداع

 بعكم رتم نايس ىلا ةثامئالم نيب الرش هب فارزلا رحب قتلم تحن رحبلا

 . دج رقم ةئامسجلا زواتال اهعزو ىطبفلا رادقمو لوصنلا توافش ةنابلا ىف

 لبخلارحب يفةروثلا مظعم نامزا ق وباطت طابس رم قوف ةروغلا مظعم نامزأ نا ( 0(



 - ماويال -

 .طابس رهث مهدنم نع ًارتموليك نيئالثو ةعبسو ةئاتس ىلع ميودلا لايح اماو
 سمكم رتم ةثامسج ىلا نيسخو ةئامئالثنيب نمينيصلا هداريا فلتخيف ًالامث
 .لوالا فصنلاو ليربا يف بلاغلا ىلع نوكيف ضيثلا ىصقا اماو . ةيناثلا ىف

 فرصت ىدعتي نا ىلا طابس رهن ةدايزب يلاوتلا ىلع ةفرصت ديزي مث .وبام 7
 مث ردو موطرملا دنع ةيناثلا يف بعكم رتم فالآ ةسمخ قرزالا رحبلا
 رحبلا هايم ابسيح ههايم نال ةثاملاب نيتس ىلا نيئالث ردش ةفرصت صقاب

 دوع نا ىلا ب هم ةلقاع لظنو ربمتيسو سطسغا لالخ يف قرزالا

 بم مظاعتتف بمكم رتم فالا ةسخلا نودام ىلا طوبحلا ىلا رحبلا كلذ

 ريمفون يف مئروف مظعمو هماج ىلا ريصيف البجع ًاثيثح ل ذقيح ضيالا

 فلا ىلا ةئامسمو فلا كيب ايف ًافلاختم رلقيح ةقرصت نوكيو ربمسدو

 ةدايرلا هذه ىو . رقما ماقرا نم انت «ةيناثلا يف بعكم رقم ةثاهبسو
 اهريدغ نع ةثيقملا هايملا فارصنا ىلا ضيا لب طابس هايم ةدايز ىلا اهضعب
 موطرخلاا لايح رحبلا فرصتنا تباثلا ا 2 يف ىف مازن ىذلاو هرجيبلا ف كبسات
 (”ةيناثلا في سمكمرتم ةئامئامو الا لاوحالا نم لاح ةيا يف زواجي ال

 ىصقالا ”دحلا قلاب دع“ ارو ًاطرفم *١9.0 ةنبس يف ءاج رحبلا اذه ضيف نا )١(
 ناك د اصرالاب توبثملا هقرصت مظعم نإف كلذ عمو ضويفلا نم ضيف هزواجتبال يذلا
 فرصتلا نالاق ذا اشاب نانيل أطخادقلو . ةيناثلا يف بعكم رتم ةئاعبسو فلا نود اهف
 سبل اذه ”هلوقو ةيناثلا يف ةيعكم راتما ةعبسو ةثامسنو فلا ةسخ ويلوي تامئاخ يف غلب
 رحبلايفءاملا نم زاتجا ام مرج نوكي نا لقعُي ال ذا قالطالا ىلع ةحصلا نم ظح هل
 « ليثلاب » فورعملا هباتك في كلب وايش اهدروا يتلا تافرصتلا اما . ةلبملا اذه الاب
 ”ةحصلا براقت اهتماع اء داكت زمالك ةنس نم ربشا ةعرال املك١ ةنس زيراب يش عورطملا

 ىلا ةعب را هنا هياتكيت هتبثا اذا ريمتبسيف فرصتلا رادقم الا هيلع ركتي الو ةقيقملاو
 .يذلا فرصتلا ثلا مث . اوهسس الا ةنم كلذ نظا الو ًارتم نوسخو دحاوو ةثامالثو
 راثما ةعستو ةئاهبراو فلا هردقو 1801١ ةنس ربوتك1 يف لبي يشب زويلا هجرختسا



 مو -

 ويامو سرام نوضغ يف هئام طاطا ّطحا يف نوكي هنا هيف لاقي ام ةصالخو

 ءانئايف ةماج غليو ريمتبسو سطسغايف مؤلم سبح مث ورنوي يف ةضيف أدبيو

 نيب ًابلقتم نوكب ازجاع ءاجو اهضيف "لق ةنس يف ةمسرو ءريمسدو ربشو
 ءاجو اههديف َرثكأ ةنس يفو ةيناثلا يف سمكم رتم هنامسمحو فلا ىلا ةئامثالث

 ("'ةيناثلا يف بمكمرتمقناعبسو فلا ىلا ةئامسمخو ةئامب را نيب ًاريزغ
 اذه جازم دامع - قرزالا رحبلا فرصن' يف لاقي ام ع عباس

 يذلا يداولا ضفارم نم هيلا ىتارتت تابابصو ضويف هتدام يا رحبلا

 نم هقاثنلا دمب قي رط يف هيلا ةبلحنملا ىريكلا دافرالا هايم مث هيف وه ليسي
 رحبلا ةدامرادقميف هليلق رثألا رزن لا اناسن ةريحبل سيلو . ةشيملا ماك

 ةفرصت ريصب_ قحوبام يف هضيغ ىصقا نوكي وهو . ةنسلا نم ةصح ةيا يف
 سطسغارخاوا يف هتروفمامج غلبيو وينوي يف ةضيف أدبيو . فرصتالكانايحا

 ةيناثلا يف سمكم رتم فال ةرشع ءاهز لدتعملا ضيفلا يف ةفرصت نوكيو

 .""يكمرتم فلا رشعينا ًاطرفم اهضيق ءاج ةنسيف موطرملادمب غلب اكرو

 ءاتشلا لصف يف ةفرصت نوكيال ىتح لجع ىلع ةهايم صقاثت ربمتبس يفو
 يقارم نم نيتي مث . ردل مف آلا ةياثلا يف بمكمرتم ةئامبرا ىلا نيئئام قوف
 اذه قوف ام ىلا نينسلا نم رقتس يف غاب فرصتلا نا موطرملا سايقم
 كلذ بيس ناكامبرو ديلزتلا مايا يف كلذك نكي ملو صاقتنالا "مايا فرصتلا

 .فرزالا رعبلا ويه نوكي يتإ نينسلا يف نكلو احيحص نوكي دق ةيناثا يف ةبكم
 ًارداث اهيف

 قرزالا ضيف نوكي موي فيرملا تايرخأ يف الا غاي ال فرصتلا نا 1 )١(

 ىلا دق
 ةعبراو ةئامو فالا ةتس هلا ىورو رحبلا اذه فرصت اشاب نانيل ساق (؟)

 طرفم اهضيف اج ةنس يف ناكةسابق نا نهذلل ردات يذلاو ةيناثلا يف ةبمكم راتما

 ٠ اهتروف ملظعم يف رحبلا هايم نكت مل موي وا ةلقلا
 ه0



 "ع

 اكوابش قيضمو موطرخلا نيب اهف ءالاب لينلا يداو راحبتسا

 يا رهنلا اذه ءام فض نا  ةربطملا رهث فرصت يف لاقي ام ةلج أتماث

 مظعم تلوكيو وينو نم رخآلا عوبسالا يف لينلا يف عت ىلوالا ةتقفد
 غابيو ٠ ريمتبس نم لوالا عوبسالا وا: سطسغا لس داشعملا يف هضيف

 . نيرونلا قتلم دنع موطرملا ىلا ضيفلا رورمج غولب لبق بلاغلا ىلع ةمظعم

  لمتشي ىتح ةنسلا ةرخآ ينأت الو اميرس رهنلا ءام طوبه نوكي من نمو
 فرصت ؛مج اما . كربلاو ناردغلا تورم“ كفرت هك قوكش تيبملا لق
 فالآ ةثالثف ؟ى.م ةنس في تاساقملا نم ربظ ام ىلع نوكيق رهنلا
 :نوكي ةئس يف رادقملا اذه لضفي دقو ةيناثلا يف ًابمكم ًارتم نوناكو ةيناكو

 ًامرفم اهشيف
 غلب  موطرخلاا نع لامثلاىلا مظعالا رحبلا فرصتي ريما ةواقث ًامسات

 ةرشع سايقملا يقارم موسرُه هاصقأ .١ ةنس يف رحبلا اذه فرصت

 ىلإ "م اذاف ضيفلا ةلدتعم ةنس ىف ةيناثلا يف بعكم رثم ةئامسجو فال

 فلا رشع ةعبرا ةبارق فرصتلا مج حبصي, ةربطعلا رهن فرصت غلبم كلذ
 زواجتت مل ةرهاقلاو افلح يداويف لينلا بيسانم نا اميو . ةيناثل قس دكمرتم
 كلاطتي نالمتلا نف فولأم دورعم يدايتعا ضيف سيسانم ةنسلا كلت ىف
 فلا رشع ةتس ىلا طارفالا مام ار ايياوب ةنس ىف فرصتلا رادقم

 ربرب ةلابق ةيناثلا ىف بمكم رتم

 عقاولا يف ضيبالا رحبلا نا نقي ىلع انلوق نم نحتو لوقتماتللا يفو ٠
 ةيرصملا رايدلا ىلا مظعالا رحبلا هغرفي امرادقم يف قالطالا ىلع هل لخد ال
 ًاضباو ٠ ةريطعلا رهثو قرزالا رحبلا نم اهلا ةباجنم ءامج هتدافل هضيف ناب
 نوكت اهتماع داك فيصلا لبتقمو عيب لا ءانثايف ناوساب ةراملا هايملا ةدام ناف

 )١( برمملا ) ءاملا نم ضرالا يف ليسلا هكرتب ام يهو ةكيرت عج (



 - موه

 ةلودج كاهو ٠ ضيبالا رحبلاب اهيلا واج ىربكلا ةريحبلا ءام جازم نم

 8 ا
 مقل. فق راش هنزل

 يالداوإ يبس فانبللاو ظيقلا مايا
 ١ 52 ماع

 رو 1 ضينلا مايا

 ارتموإكنيئالثو ةثافا ىلع || 9 ٠
 ثرإلا هريحن نع ةيربلا 5 ا كلل .ضيفلا مايا

 ريوتلا ةلح ١ جبس فانملاو ظيقلا مايا
 ون ةحيطب | جوج ضيفلا مايا
 فائجلاو ظيقلا مايا |

 ض يالا رحبلا

 ةنشزالا 1 رادحتالا رادقم

 ًابرغ طابس رهن قوف | بلبس |  فانجلاو ظيقلا مايا

 ١ ًادخ اق رزالارحبلا نوكي موب

 هنروق ماج

 ظيقلاو فانجلا مايأ



 - موج

 ركع عبارلا لصفلا
 لينلا داريا ليدعتل ىرخالا ريبادتلا يف

 نع بيقتتلا يف تلغوا نأ 6 ١ ةنسيف عبط رخآ باتكيف يل قبس ْ
 تاموأءملا نكت لو ليوطتلا دح نم تينادت ىت - ىلعألا لينلا داريا ريبدتت

 رم ضرغلا نكي لو اج ايش تذلب دق لينلا راوطاب صتخي امف رفيح
 صني اهف ءارجالا ةنكمملا عيراشملا نع اهنمضت يتلا حو ا

 ينلا ةماعلا ةطخخأ ىلا ةراشالا الا رييدتو رخل هجر دنع لينلا هايم طبض

 سيلو بّرالا اذه غولبل ليقتسملا يف لواتتت يتلا ثحابملا يف اهذأ ا بجي

 اذه يباتكت .يربكلا ةيمهالا يذ عوضوملا كلذ يف ةيثاهن ةتباث اياضق زاربا
 ىرخا نيتس ثالث يف تجرختسا داصرا لام هجرد يف ناب ُةقباس لضفي

 امنا الا مالا ملم يما ١ ةنس يف نكت مان ضبا هبط يفو

 ةمج 06 ترا ةئم دَخّوِي تفلس يتلا لئالقلا نينسلايف ا هانم

 لوممما عبرراشملا دحا عضوي مناف اهيلع ًالودسم رتسلا لازي ال نأشلا ةميظع

 تحب و ًاريثك المع رمالا مزاتسي ةبانعلاو يعسلاب لمعلا عضوم مويلا اهيف رظنلا

 بالو ٠ ابلهاجم ىلفو اهضماوغ نييبتو ةلأسملا هذه تايمعم طيبنتل الج
 ماقلاو لداغتلا ريغ ىلع انمايا ىلا موقلا اهالوت يتلا ثحابملا تناك نإ
 لئاه ءاضف لينلا هيف قشي يذلا ربلاو . نكولاو صتقتنلا اهروتعي يهف
 ةديدع هضارعا ف ذحخألا رايسلاب فح يتلا بعاصملاو عاستالا طرفم

 رثكاو نينسلا نم سخن سجخ مهلا ذلاو نييوديملا ةيزخ ىلع تضم ا ةرفاو

 ُ مهلاوجيو داورلا فاوطتل ىلعالا لينلا يداو باوبا خدت لكروت نتف

 ”يباتك © ةرهآ قرزالا باتكلا يف « ةيرصملارايدلا » لصق بلطا (1)
 لينلا يلاعا يفيرلا ميراشم يف ةلاقم وهو 1401 ةنسيفقي نياجتالاةيجراخلا ةراظنةبرشن



 - ماوي -

 ند هوما م ظ لبجلا رحب يف ةيسارلا تاكاسملا عالتقا اما . ءاحتالا كانت

 رحبلاو قرزالا رحبلا عيانم ىلا ضرغلا اذمل ةثم ذافنا ناكمالا ٍِى نكي لو

 ىف ةيرصملا 0 تعرش ١98 ةنس يف 6 ١909 ةنس ىتح شيرالا

 نكي لو ناوصا ةدلب دنع ليثلل ( نازخ) سيح ةماقا وهو .الأ لئاع ل اع

 ةديعبلا ىرخلالا ١ عير اشملا راح هي ضوكللا ةيرصملا ةيلاملا ماكح عسو ىف

 تزل دقو نالا اما . ةينادوسلا راطقالا يف يرلا نوؤشل ةقلعتملا لاونلا

 يف اودحي نا اهيذ رمالا يلوال يغش يتلا ةعاسلا تنا دقف سنجلا اذه لامعأ

 او سلو دع عيراشملا كإت يف رظنلا ماعنا

 ىلا ةيمارلا ميراشملا نيت وه اما ماخوتن يذلا ربكألا ضرغلاو اذه

 سلا قينسلا هأنثا ف بهانربكخلاو ا رجا اعلا ةديم ناللا ةراوم ل

 ضرغ ىلا ًاضيا يمرن نحو ٠ ةهربلا كلت يف ترشوب يتلا داصرالاو يملاولا

 نوكينادوسال يرذاويد ةماقا وهوالأ ًارابتعاو ةيمها كلا نع دعا رع

 ةموكحلا غالباوليتلار اوطا نع ثحبلا ةعباتم ىلا هب لصوتن مظنتو قيسنتدل

 نعمأ دق نوك نا دمب اهادؤم فالتخا ىلع يرلب ةصتخلا عيراشلا ة ةبررصملا

 نيضرغيىلا يرث اهبيلشو اهؤاصقتسا داري يتلا اياضقلاو لوقا . انأتب اهيف رظنلا

 لثم نامض يقاثلاو ةيرصملا رايدلا يف ةيفيصلا هايملا داريا ةدايز لوالا نيريبك"

 نيرمالا نيذه نان ورغألو . ةيئادوسلاراطقالل ةنسلا نم ةعطقلا كلتيف كلذ

 اضوع لجاملاءازملاب يأ نا يلغي |ملوان يف يم او ٠ ةيمخالا يف ناتفاكتمناًيههض

 حبلا ةدام دصرتلا يف نوكت بلطملا اذهىلا ىنسملا ةليسولاو . هيلع ق فن امع

 يداو ضرا اماو٠ نييناجلا نم هب ةقيحلا دالبلا داسف حالصال ةصاخب قرزالا

 نوكبو صييإلا رحبلا ىلع اهب رش نوكيق موطرملا نع لامشلا ىلا ةمقاولا لينلا
 عورتا اذه دامتو ٠ قززالار حبلا عورشم لعربدتلاو رظنلا يف ًالضففمةعو رشم-

 رخآلاو هللا نذاب هنايرجتف هئادمت نيذللا ني رحبلا هايم ليدمت لوالا نائيش-



 - مود

 .ايلعلا هليسم راطقأ يف اهقرتخيوه يتلا مقانما يف هريس هلفامدكو ملح

 ةريحب نم لينلا يردصم ةفص نع باتكلا اذه يف هب تع ا

 ةيماقاثود لوح ةطرفم ة ةيسدنه باعص نم سل نا تربلا ةريحتو ايروتكف

 .نيتاه نم هثعبنم دنع رهنلا هايم اهب مسحت نيتريحبلا انلكيف ةيعانص لامعا
 وهف نوبير لدانج دنع هايملا ليدعتل سيح ةماقا اما . نيتلئامحلا نيتحبطبلا

 لمعلل اص دلص هرهاظ نم هاني ام ىلع عقوملا رجحو ٠ لهسس لمع سايقلاب

 منلو رسلا لاق . قاش 0 ريغب ساسإلا ةماقا ىلا ةعبرذ ليسملا ةعسو

 .دامعالاو لدانملا هذه ىَرذ ضيفخت ديعلا ثيدح هل ٍباتكيف سككلو

 .ةلواحم نم ىلوا هدنع كلذ ّنا لاق '”ةنس لك اهيف ةّرِخّدملا ةريحبلا ةدام لع

 هب 5 سبح ةماقا ىلع انلبقا اذاف بئاص يأر يدنع وهو لوقا . اهئام ءالعا

 .نوكي نأ بحي سيلا كلذ 3 نا لست ةريستلا هسا

 امف) اه ام بوسنم ةيلعت يف ىرا ت ("بلطلا اذه ةيعوا ىف اهقارجا

 ىلا رظنلاب ) يه ةيلعتلا هذه ل ءاف نم ( اًنكمت كلذ ناكاذا

 .انمدق دقو . ةبيرلا نيرق رمأ ( اهحطس نم راخبلا دعاصتو ءاملا حطس عاسنا

 وهو . ةنس لك هيلع داهتعالا رسيتي رادقلا مخض نمت اهؤام ةريحبلا نا

 نم رثكا ( رصمو نادوسلا ةحلصم) يف نوكيرادقم ( رخبتلاب ةنم ددبتيام )
 ًارتموليكَ نامل ةةيط يف رهنلل مج نا يضتقي مهقا اذا سْيملاو لوقا . ريثكلا

 ديز املكف ّالاو اهنف اهيف هئام راحبتسا عنمت فورج اجوك ةحيطب ىف هليسم نم

 خبل رثكو ةحطبلا ةحاش فحنلا خش نال وزن قرشا

 ندنل ةئيدمب عوبطم 6 ٌةنع مجني امو ناوصانازحي» فورعملا ةباتك أرقا 6

 1١5٠1١ هئس

 ,عاق ضيفخم بعصتسملا نم نوكي الف يوه لدانجلا دعب طقسملا نا اب (؟)

 بولطملا روغلا ىلا ريصي ىتح هيف ةعاقلا روخصلا فسنب ربذلا



 - موق -

 الخ ام ةيصوصخ قاشم رهنلا جرخم دنع سيملا ةماقا يف سيلو تلق

 ةلحرلاتاقفنو هيلع نين رمتملا لمعلاب نيب ردتملا ةلمملاةردنواه دعابسو رايدلا ييئانت"

 دنس يفاو ليسا سيلا كلذ ءانب ناكامبرو ٠ مزاوالاو تايجاحلا م متو

 حاصاف تربلا ةريجب صتخب اهف اماو . طويسا رطانق وا ناوصا سبح ءانب نم

 7 لا ارتمولبك رقعة ةفاسم لع وول جر نع نوكب سدحلل عقوم

 ناي اقئاف هينع الك مرهلاب 5 ةفاحاهزاشناواهف ضرالا نوز نزح ذوكت ةطقن يف هنع

 ةماقا كانها مزاتسي هليقودو وجعنجام نوباهف هلجا نموت يتلا ةطلا وكت
 ىرا امىلعنوكيألو .دعبلا ةطساب هلوطنم ةفاسميف ةلئاه ةمخض هل فورج

 رخصلا نامعن .ةيصوصخ قاشم نم ًاضيإ ةفشلا كلت فيعاضتيفءانبلا ةماقايف

 يعدتسل سيملا ساس لو رهنلا عاقنم روغلا ضعب ىلع ضرالا ناب يف دجوي

 نم يتلا لامتالا نم لمت نم ام نكلو قيمع قمع ىلا ضرالا يف باهذلا

 .بولطملا ديمبلا وألا هيف اوغلبي لو اراركتيرلا وسدنهم هالوت دق ليبقلا اذه

 دعبل يهو ) نوبير لدانج ددص ُْق اهانركذ يتلا قاشلا نا كلذ ىلع دزو

 ةكس نم سبل ذا ةفعاضتم ةقشلا كلت 8 نوكت (مزاوللاو ةلمعلا ةردنو:رادلا

 كاما نم اهب لج ناجي ءائبلا تاودازاف ًاضياو .اهنم ىتادتن ةيديدح

 الخ امو نادبالل ءاذيرإلا ةديدش ةيود ميلقالا ةميخو كانه ضرالاو 0

 هؤارجا عنتمي الو بعصتسم ريغ سيلا اذه عرف عئاوملاو قئاوملا هذه

 قالطالا ىلع

 سل امهتئزاومو امهيتلكن يتزيحبلا هأيم ليدعت نا مد امم ى ري, تلق

 ٠ نيمخض نانوكي النيسبلاناف اهتحازإو اهتلقلق رذمتي ةلكحتسمة ب ومص امهيف
 "يأ عاضوا زواجتن ال نييدايتعا نيسبح عاضوا امهعاضواف طارفالا دح ىلا

 هجو اما . بيرق دهع ىرم ةيرصللا رايدلا يف:تسميفا يتلا سابحالا نم

 يف ا ُهناوه ةيئاوتسالا تاريحبلا فرضت ةفائز ا نم ضارتعالا
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 ىلع رده ددبتت يه لب ضينالا رحبلا ىلا ةدايزلا غلبت نأ فورظلا هذه

 ةتباث ةقيقح كلت ٠ لبلا رحب اهيف قشي يتلا عئاقنلا ىلا ةرحبتسم لئاط ريغ
 قلعتي ابف صاخ هجو ىلع باتكا اذه يف هتدروا ام ىلع عالطالا يديرأ

 ةريحب نم ةباصلا ضيبالا رحبلا هايم ةموح نا نونييتي ةنف رهنلا فرصتب
 امرادقم ناو ةئاملاب نيسمخ ىلع فرش داكن ال فيصلا ةئمزا ىف تربلا

 الا تك فرك قت كفا اق يهوسفللا ناز 11 مخك
 رحبلا يف ةباصلا هأيملا نا نيح يف ددبتلا رثك لبلا رحب هايم ترثاكت الك

 ودال لايح ةراملا هايم غولب عنتي مل قاف . ةئسلا ةماع ةميقم ةتباث ضيإالا

 ثحبلا حمص, ال اهمرج يف صاقتنا ريغ ىلع ظيقلا تابا يف موطرخلا ىلا
 ذا مي«صتلاف . نيسيملا ةماقاب نيتريحبلا هايم ليدعت عورشم نع بيقتتاو

 فزتتستو دفرتست لبملا رحب هايم نا رمالا يلوال نيتي اير ةتكرأتم بحي
 يذلا نخألا ءيشلاو .""” امم نادوسلاو رصم للاطمب ةيفاو ريغ كلذب ريصتو

 ليلا رحب ليس داخل ةمفان ةقي رط طابنتسا وهام هيف رظنلاو لمأتلا يبني

 دادبتلا اذه ناف عقانملا ىلا ارحبتسم حاسني ءىبث ههايم نم دّدبتي ال ىتح

 سيل ةدقعلا هذه "لح نا مث ٠ ةنسلارئاد في رحب ًامزالم نوكيداكي

 مرجنا ىلع لدت سمالا ينس تافرصتف ٍةلهو "لوا موتي م لهستسملا رمالاب

 .بمكمرتم ةئاعبس ىلا ةئاهتس نيب نم فلتحتفيصلا نابا ودال ةلابقةّراما هايملا

 ىلا بمكم رتم فلا مرجلا كلذ نوكب ضيفلا نامزا ىف نكلو ةيناثلا يف

 ىلع ًاضيا لدت يهو ٠ هتيلاعو فرصتلا رام كلذ دع امبرو ةيناثلا ىف نيفلا
 قرشلاىلا ضييالا رجبلا ًادبم كلنهو )ون ةحيلبب دنعلبجلا رحب فرصت نا
 نير شعو ةثامئالث يلع فيني امَّق ( ًرةموليكن يمبراو ةعبسو ةياعبس ةفاسماهنع

 اذه يف هيلا ءاجالا قبس يذلا ليدعتلا فارزلا رحب والبجلا رحبل ماذا )١(

 عوقولا دبعب نوكي ال هب هّرنملا ليقتسملاف باتكلا
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 .همظعم يا هبابع ىلع بونجلا بوصيف رهنلا نوكيولو ةيئاثلا ىف ًابعكم اًرتم
 ضيفلا تارتق يف ددبتلا اذه نم اج ارادقم نا ىلع لدت اهنا كديزاو

 كلت نيب ام ةيط يف ينعا ودال نع رتموليك نيتسو ةئالثو ةثام ديق يف نوكت
 روب ةلحمو ةلحملا

 .بكانم ةماقاواه ريب دتو رهتلا هايم” ةيتأت اهادجأو رومالاما نمو لوقأ
 اهبوشيالو لامثلا تمس يف ةيفيصلا هايم ةماع بهذت يكل فورجو هل

 + ضيفلا ةنمزا يف اوقمم نوكم كلذ ناريغ اهمرج يف ضاقننا اهريس يف
 رحبلا هايم عافدناب ةعجارتم ضيبالا رحبلا هايم سابتحا نا يف ةحاشمالو

 ضييالا رحبلا غلاب ىتمآلا موطرخلا كاردا ءاملا ةميمض لّوخت ال قرزالا

 بعكمرتم افلا هفرصتو) لبملا رحب هايم ناقتحا نوكي كلذ لعو صاقتنالا يف

 هأيمللا يمارت ىلا ايدؤم ( طابس ره نم ةباصلا هايملا نم ةوالع هيلعو ةيناثلا يف
 . ىودج ريغ لعارده اهددبتو لبحلا رحو ضيياالا رحبلا مقانم ىلا ةبئاس

 ةيفاط يهذت تاكاسملا باشعا نم ار يثك ايش اهب رط يف تقاتسا امبرو

 . ًاشحاف ًامدر لينلا ىرع مدرت دقو لامثلا تمس هي ءالا تاحفص ىلع

 نيرحبلا يف ةدورعلا ضيفلا لاوحا رييغت لواحت نا ىرث ام ىلع ذا ىلوألاف
 اهب نكتو ةيفيصلا هايلا ةماع يف حتت ةعاطتسالا ردق ىلع ًافيفلم ًارييغت

 انمار اهكرت اهنع توذملا حلا مش هباغ عوق نطيل ةايمااناو ةنواقفع

 لمت لك نأ مداه ديرأ تانمابأ يف اهتيط كح عرتملاب قودي سالت
 ام ىلع صرألا لوالا نيضرغ ىلا يرحي نا بحي نأشلا اذه يف هيلع ممصي
 هايم عايض منم يناثلاو اهتزاومو ضيفلا هايم ليدمت ةّصاخ نم مقانملا يف

 فافملاو ظيقلا ةنمزا يف اهددبتو رهللا

 (بردملا ) ليبسلا هل لمس اذا هاما تأ ردصم ةينألا )١(

 نمل
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 29 هيلا ةراشالا يل تقبسو ١401١ ةنس يف روطسملا ناثك ف ترق

 'هليسم رصحنب ون ةحيطب وروب ةلح نيام ةفاسميف لبملا رحبل فو رج ماقتناب
 كلذ يف يتراشا تناكو تلق ٠ ةنسلا ةماع فد اذف ىرِحم نوكيق اهنيب ايف
 نا يف رثكموي 'تمهو دقلف ضيفلا نابا رهتلا راوطاب نقي ىلع ىلع نكأ ل موي

 فترود ضيبالا رحبلا ىلا ةيضفم اهنع زوم مث مقانملا لزات ضيفلا هآيم
 تافرصت جرختسم نم حضتا دقف مويلا اماو . اهمرج يف رهاظ صاقتلا

 ةسم ىلا رثع ةسمخ ىوس ءألا نمون.ةحبطب م , غاي ابي ال هنا نيتيلاخلا نيتئسلا

 مويلا مقانملاف اهتايثيح تلدبت دق ذا ةلأسملاف مرحلا كلذ نم ةئاملاب نيرشعو

 اهنم 'هدير“ ام وهو هيلاعا زايحا يف ضيفلا هاسيمل يبيبط برسم وا ضيغم
 ,١ هيلع موادت نإ

 ءاحالا يف فاذملا ةنمزايف هايملا هديتنا رهنلا تافرصت ىلع مالكلا يف مدن

 م ريثك مهيب باعش ةدع يف رهنلالازخنا ةبيسزوكب يبمش ةباغنع ةيبونملا
 ةئيطو هفورج يف ٌةطَقننم براهنت ةديدع تابابصو راطقالا ةمساو ناردغ ىف

 تابايصلا تمنتماو قوثبلا تدسو ثلا تمص اذاف ةرواخلا مقانم الا ةطباه

 صاقتنا ريغب مش ةباغ ىلا فيصلا هايم تناب ابر باعشلا هايم فمع

 مب لءاست' يذلاو .ودالو وركدنك ةلابق ةراما هايل ء ًاليلق الا ابمرج يف
 اشيا نطيفلا هايم" زاتجا ىلا يدع ةظيرطلا ءذع 0-0 اذا اموه مويلا
 رك ذي رثأ مثلا غسل نوكي نا دعبي هنا لوقا كلذ ينف . ناصقتنو زمت ريغب

 ةطحنملا فورملا رهظ ىلتعت نا ثبلت ال هايملا كلت نال ضيفلا هايم داريا يف

 لينلا يداو ىلا نار ابقوف 1#رم زوجيتو هلئاواو ضيفلا لابقتسا يف
 ضيفلا داريا يف رثا كلذعم ةيعرفلا باعشلا دسا ن وكي اير هنا ىلع .هرمغتف

 ةيرصملا رايدلا ىلعمالكلا يف ةيجرافلا ةراظن نع 5 قرزالاباتكلا )١(
 ١5.01 ةنس يف عوبطم وهو ؟ ةرغ
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 .ببسلا لوز ناف فافملاو ظيقلا ةنمزايفتايعرفلا هذه دس رسيتي ملاذا نكلا

 عافترا لعاهعافترا فيفيال ةعيضو دودسوا' '” هانت تميقا اذاو .هّدبتلل ربكألا

 منم وهو بولطلا ضرغلا ىلا لوصولا ىرا ام ىلع ل تحيف رولا فورج

 ةام يراجلا معفتف يعاتتل هذه هايملا يلتعت ضيفلا يفو.. ةيفيصلا هلا هد

 يف زرغي نا يه كلذ يف عِبتت يتلا ةطيسبلا ةكسلاو ٠ 5 يف كلذ ىرن اك
 4"'!(مئاوطا قابط إو ناصغالاو داتوالا نم 0 نارطس ةيعش لك !دبم

 ُه_ داتوالا تثكم امب رو ةنم ريثك ءيبث مسكتي ضيفلا هاج اذاف بارتلاب

 0 اماو . ديدش ريغ باعشلا كلت يف 7 يغم نا لجال اهعضاوم

 ىرخأ ةقيرط كلذل انلو . اهراسحتاو ضيفلا هايم لزانت دعب ةنس لك ماقتف

 بامشلا نم ةبعش لك شخ يف ةدحاو ةريغص ليدعت رطانق ةباقا يهو
 هذه نا ىلع . ”ادملا ةنمزا يف قلطتو فافملا ةنمزا يف دست ةروكذلملا

 ْى اهبتكأل ةلاقم يف سككلو وامل رسل راشا ٠ ةقئفنلا ةريثكه قي رطلا

 فاما يع ا ل نسر دن عقلا رك لجأ نم ١مؤو ةنس

 قالطالا ىلع ضيبالا رحبلا فافض ىلع مويلا دجوي ال فاصفصلاو لوقا

 يلاعا راطقا يف ميمع رجش '''سنملا رحش وهو آلا ديج ليدب ةنمانل نكل

 يف اولع هم ةدحاولا ةرجشلا غلبت اهنع بونملا ىلا هليفود ءاحا يفو لينلا

 هي جبنملا شيمسؤ . ظلغلاو مخضلا يف ًةيلغ اهعذج نوكيو ٠ أَفلاب ءامسلا

 ةهيبش نوكت ةبمشلا يناج الك ىلع ةميقتسم اروطس مظتني وهو ءاملا ءاشحا

 .(برعملا)هوحتو وسارت نم ءاملا هب سبحب يادَرإ ام يهو ةاهت مع يهاتتلا ()

 | (برعملا ) اهنيب اهف يا (؟)

 ةناوم يفكي كلذ « حّلسملا ناسرملاب » ىرذصلا رطانقلا هذه ءانب ٌبمصي (0)

 راطقالا كات يف ءانبلا تامهم ىلع لاصحتسالا

 نوايسكفاليا اراينيمزبه (4)
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 ريثكف ني دب نع لامثلا ىلا ةمقاولا موختلا جبع اماو ٠ رولا تبانم روطسي

 كلذ يفو لينلا يلاعا جبنمك عذملا ظيلغ وا لوطلا قماسن سيل ةنكل رفاو

 لدم لام ىف نشا جبنملاو . مقالا يف نالكاشتم نيدلبلا نأ

 ل ةروك ملا باعشلا نم ةبعش ءاشنم يف رطس ُةنم ماق اذاق روغلا

 نمر يلا معْف ةئم يتق ةرجش ذخؤت نأ حمص اهرو . انكم ادس نامزلا

 مث دتولا دح لثم ديدح فرط كوب اهل نوكي ىتح بارو ىلع ابلفسا

 يف هل برغي مسرلا اذه ىلع سرغ اذا ةناروهشملاو . م ضرا يف جو

 اذاف ةبرحتلل ا هذه تذتا اذا نمي لو ا وذح ضرالا

 ماكترا امم عنتما امرف رهثلا باش دسل يداصتقا صاخم اهنم انل نوكي تح
 تا كرم ىرهملا حبصيي ىتح جيردتلا ىلع تاكاسلا ٠ ءاثغو باشمالا عيلخ

 نم نار طس ةبمشلا يف تكسي نا ينو ىرخا ةّهر امام 5 رهدلا

 . ضيخلا نابا يف ءاملا حطس ةاواسم ىلا بارتلاب امهنإب ام حارب مدريو جبنعلا

 .ليسم فارزلا رحب ججرخم يبونج رهن ؛1 ريصي قئارطلا هذه نم عدحاوو

 ةمقاولا ماجالا ىلا هايملا راحبتسا كلذ لكيلا دحاو ٍرَوَد ىلع ةنهدغ ادق

 . ممر ةحفص فلما اذه يف 3 ائمدقو يمش ةباغو ها اف

 00 الو مطبف يداولا ىلا رجفتتو ةثيطولا فورملا ةبكار مثستلا هايملاف

 رحب عسوب مناف فارزلا رخو ليلا رحب نمالا لامثلا تمس يف ةيهاذ
 ذخت تاطايتحالا نا نيح يف ءاملا ةميمضب ةعس هل سيل وبف ير

 هللا ءاش نا مالكلا يقأيسو . 1 اهدديتو فارزلا رم يف اهباكسلا عنل

 تاطايتحالا كلت ةفص ىلع

 اهرييدتو لينلا يلاعا هايل قيررطتلا ناكمالا ريح يف نا مدت ام ىريف

 ًالاودآل ةلابق ةصقتتم ريغ فافملا ةنمزا كي فارزلا رهن *“ نيم غابت ىتح

 يمش ةباغ يلب ايف ةمقاولا .ةحيطبلا ّمافط ضيفلا : ةنمزا يف حاسنتو الياف
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 ةقيرطلا هذه يعدتست الو . انمأبا يف ةغلبن يذلا دملا ىلا اهنع لايشلا ىلا

 تسلا ةايةكألاو قئارطلا فنا ىّرَحت نا يخبذي مث . ةقفنلا ن م اريثك طيش

 ريغي ضيبالا رحبلا ليسم ىلا روب نع لامشلا ىلا ىريكلا عئاقتلاب ”ةقاش
 ةيقاللا ةصاخلاب وهن رخلا ليبت ئدنغو اهب دسسياصاقتلا اهرادتم يف صاقتنا

 فارزلا ربنو ليلا رح نم 1 عاطق ليدعت وهو ضرغلا اذه ىلا يدؤي

 رب املا ةناكياقو ورم انلا ةنريفا نورك وب ةنفاو هدام فركب قح

 زايحا نمض يف الا "هلاخاال هيلا ذخالا بيرق ليبس وهو ةيئاثلا يف سيكم

 ةلفلا يف اهاغوا هب وكر تاقفن نا يداقتعا يفو ةعيبطلا

 ىهف اهتص ثحبلا نابأ اذا ىلطملا اذه ىلا ىرخأ ةليسو دجوتو تلق

 0 ليد نس داس ىبلا ومآ نب زكا ام ليد ةاعذج بررالو

 ةمقاولا روبةدلب ةلابق لينلل جيلخ قشب نوككيمعو .طقق نيروك ملا نيليسلا
 لامثلا تمس يف ًابهاذ ضرالا ةدنمي ييلخ . هيلاعا يف لبملا رحب ةترط ىلع:

 ىرت م طابس رهن هعمتج راوي ضيالا رحبلا يف غرفيو نآس ىلعأر ارآم

 هنا نو وص لرفع نو كو + ةعفعل ةكج قص مسسرلا ىلع

 جببلخلا اذه لثم رفحي نا ينأت واف . ةميفتسم ةداج لطريسنو ارتنواك نضذأو

 قحلت ىتح ةميوق ةهجو ىلع روب دنع لينلا يلاعا زايحا نم هايملا هب ىدأتتف

 ةكربلا تناكل طابس رهنب هجزتمم نم ةب رقم ىلع هيلا طقستق ضيبالا لينلاب
 لكب بهذت ىتح ريدقتلا ةزواجتم كلذ كرم صّلختسو جرختست يتلا

 تلد اذا ألا مهالا حايرلا جاردا عورشلا اذه ءارجا ىلع هب ىتؤِي ضارتعا

 عبار دعي هءارجا نا ىلع ةقداصلا دهاوشلاب لبقتسملا يف تاءاصقتسالا

 ام جرد يف ةعقاولا ضرالا ةقلخو بيسانملا يِقارم ثيح نم تاليحتسملا

 ضرعلا _.ر» ةقيقد ٠4و ةجرد "1 .يلاوح ىرجملا اذه عقوم نركي (1)
 جنني رج قرش يفار خلا:
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 اقل نومألا لإ كربلا هده انتو: ءاظقنو هانم كورتتشلا نب

 يف هايملا باهذب دتسي الف لج مقانملا ةقطنم نم انتب صاختلا - لوا

 انمايا يف امك عقانملا كلت ىلا ًاقالط اهحايسفاو ديمعلا ليدملا يف ضيفلا ةنمزأ

 رثالا نم ايش كلذ ثدحيالو ام ةيمها تاكاسملاب هباعش دادسنال نوكب الف

 اي راع نوكف هاا يس حل كد 1 دوصقملا جيباللا داريا يف

 كارما ريسل ًايقتسم ىرجملا نوكي ذا ةيلك ةلوهس ةحالمل لوستف أب رقم

 دو دمع لالا وا لاتقا ددسا رطل حنان > جيرعت ريغ اع هن

 ىدم يف كلذب ماهتهالا ةنو وم موقلا ينكبف ٌالامث اهءارو ام ىلا اهز وامت الف

 ةفضب فحن ضرالا داحتا تناكالو . رتموايكينئام ءاهز نوكير هنلا لوط نم
 .كلن نطب غي هثادحا دأ رمل حجب احلل ناك ةدلبلا كلت دنع ةيقرشلا ل ايلا

 تاناوبس لوط نم ةديدم ٍداعبا يف 1 فورج ةماقا نع كلذ ينغيف داجتالا

 ةباثع ٌةذخأم لمحي دب هناا الك اطبض هاما طش نم وكُتلا

 ,مظعا ىرخا ةرطنق ماقت مث . ( سيواه ) يأ ركس هل نوكي ليدعت ةرطنف

 فارحب ةنييرثلا داجنلاب لصتي ةطقنلا كلت دنع لينلا ليسم ىف كلن نم
 ميس فرصا ايس عمدا ىذه هي نب قرت طرف اذه تشك
 ةنسلا رارودا ةماع ىف ًالمكتسم

 رعيام مرج نا تفرع تافرصتلا باب يف ءاج ام تربدت تنا اذاو تاق

 قايسكم رن فلا لاوحالا ن رم لاح ةيا يف ىدعتيال لينلا هايم نمروبب
 جيلا اذ طرق رماغ اهضيف نوكي ينل نينسلا يف ىتح ةيناثلا

 اذا« هبلطتنو هاخوتن نحن امل ًاقبط م را اًذه لثم نمضتي نا هئادحا يونملا

 راقيح فرصتلا رادقم طبضي لثملا ةقيرطلاب ( سيلا ) ةرطنقلا تميقا
 .ىلا فيصلا ةنمزا ىف رادقملا اذه ىدأت اذا امف يللا لك ريم او .ًاقيقد اطبض
 ىلا عزتت هتقفن نا يف ال بيعي. ال عورشملا رتل 4 ا نع الا رجلا
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 ةعرتلا فرصن ماج لضفيف روك ّدملا فرصتلا اما لوقا .ةبسن ريغىلع دايدزالا
 يف بعكمرتم ةئاهامت رثكملا ضيفلا يف غلبي وهو ) طويسا ةلابق ةيميهربالا

 موطرملا ىلا ريصيإل هايلا نم مرملا اذه روهمج نأ مسن . سما ردقب (ةيناثلا

 ةااثلا يف بعكم رتم فال ةسمخ قوف امف قرزالا ليثلا فرصت نوكي موي

 هايملا داريا صاقنا نم ررضالو ةرتفلا كلت يف هيلا رقتفُال رادقملا كلذ نكل

 نم سأبالو . اهيف بكارلا ءارجاب هايملا كلت نم موقي ام اهيسف جيلخلا يف
 ىلا ةجاحالو ٠ عقانملا يف ةرحبتس» ضيفتف لبملا رحب ىلا اباضاف فارصنا

 رابدلل نمضي هناق ينيصلا داريالا اذه نع متت يلا ةليلحلا ةدئافلا ناس

 مرا ركع نرخ قاطقال طسيبو ان مادو مما كرك 00 ةيرعلا

 ايما نم اهفافك

 نيعورشلا ءارجا يغبفي دقنيح طفلا اذه ىلع جيلخلا 1 نا أمت اذاف
 ركحس ةماقا كاذب ينعا نيتيئاوتسالا نيتريحبلا هآيم ليدعتل نيعؤضولا

 رحب رجفنم يرحب رخآا ركسو نوبير لدانج دنع ( ةنزاوم رطانق ) ليدعت
 .رخالل اليك اهدحا نيوئص ناركسلا بترك و كربلا ةريخ نم نبل

 ددبت هاد ةمزاتسي ام لمفأ ءاود هسفن دح ىف عورشملا نا لوقي لئاق برو
 سيل جالملا اذه نأ لوقا . مذافنو هئارجابمهضعب سيال دقف ابقردبتو هايملا

 لحي يذلا حيحصلا ءيثلاف ةلهو لوال نوؤارلا هاري ام ديدشلا جالعلاب

 ةوقوه امنا ( كلذ لهست ىرخا ءايشأ دوجو عم ) ءارجالا نكمت عورشلا

 قالطالا ىلع ضرغلا سيل نا لاو 00 مقانم نع ةئشانتلا فرصتلا

 رمالا ىف ام لك لب ٠ عونصم جيلخ ىف اهلأسراو ضيفلا هايم ليو

 ةعرت هيأ نم مخضا نوكت ال ضرالا ىف تانقوا .ةعرت رفح الا وه نإ

 رصخا يف ةيفيصلا هأيملا يدؤتي هو ريثكب ةيرسملا رايدلا ىف ىربكلا عرتلا نم
 مقانملا اهتنناحم يف يهو . ةجاح اهب هل نوكي يذلا ناكنملا ىلا اهموقاو قرطلا
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 مقانملا كلن نع ءىثانلا هايملا دادبت لقيف اهتايصو اهظفح باعص نوبت
 اهؤام لسلستي ءاتشلا ةنمزا يف يهو ضيفلا هايل لفتحم ةباثع توك

 تدرا اذاو ٠ هداريا كلذب لمكتسيف ائمايا يف دوهعملا رادقملاب رهنلا ىلا اطباه

 رمتو لبملا رحب تافاسمم ًانراقم هئادحا دارملا جيباللا لوط ةفاسم ملعت نا

 ,نحنف رحبلا اذهب طابس رهن نرتقم نع برغلا ىلا ضيبالا رحبلاو فارزلا

 ةطب رللا ةتمسر ام ىلع طاب" رهو روب ةدلب نيب ام ةفاسسم نا كيلع صن

 يف ًاراحيإ رهلا كلذ نرتقمو اهذيب ام ةفاسمو ًارتموليكنيمب راو ةئامتالم نوكت

 تارتموايك ةرشعو ةئاعبس ءاهز نوكت ضيبالا ر حبلا ون ةحيطيف ليلا رحب

 ةباّرق' غابت ضيببالا رحبلاو فارزلا رك يف اروقس روك لا ربا اح او

 ضيبالا رحبلاو روب قيةفاسملا فراق نس نوكملاو :ارتمواك نينقو ةناقم

 :اناتب اهق ةحالملار دمت ىتح هرفح بواطملا جيبلخلا ليسم يف ديدش رادحتا

 يبوفم نيب قرفلا اين ىتم الا ابقي رعتو اهفشك ىلع انل ةقاط ال ةلأسم هذه

 ملء ريغ ىلع نحو ”ءانضرع دق جيلخلا عو رشم ناف ورغ الو . نيتطقتلا كنيت

 نيب اهف ةجردنملا راطقالا ةعيبط نع ايش يردنالو قالطالا ىلع قرفلا اذهب

 رسيتب ال ىتح ًايظع قرفلا كلذ نوكي تلا لمتحمو لوقا . نيتطقتلا نيناه
 ال يذلا رمالا ليدعت رطانقو سابحا جيلخلا يف تديقأ اذا لا عو ملا ذافت

 ال كلذ ناري ٠ ةقشلا هده لثم ةطساب ةحزان ,ةقش ىف هيلع م ادقالا حصن

 امهرادحتا ضيبالا رحبلاو لسملا رحب ناف لامحالا ديعب لا د ةلاخا

 امم نيناكملا نيب ضرالا ةيهام نوكت دقق ًاضياو . ءاوتسالا ىلا فيفخ

 .فولالا قافنا بجويو ةياغلا ىلا يلطملا عينمارعو جيلا كلذ قش لمحي

 .نايبلاو ةلالدلا ةليلقف راطقالا كلتل ةعوضوملا طئارألا اما . لاملا نم ةفلؤملا

 ضرالا كلت ثدخت ليسلا هايم لوادج نا الا اهنم ىءارتبالو نأشلا اذه يف

 ربلا نوكي هتاف كلذ ىلع دزو ٠ عورشملا يف اهرمأ مدت مزاتسنو اهيف ًةقاش
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 ةروغ وأ ةليقث ةظهاب ةدايز رفملا تابمكم كلذب دادزتف ًاظيلغ دج كانه
 يلع يف مويلا ىلا لازي ال كلذ لك  ةلئاه فورج ةماقأ مزاتسيف ًابكمطم

 0و ا

 رفعت ةيراخبلا تاراقحلاب هلا هَيَم انل أايتال جيبلللا اذه ناف دعبو

 ىوقلا ةديدش تارافملانوككنا بوجولاو . كلذ يف نولمعي ةلمك ىلا لوصولا
 امبرو امم ةيب ونملاو ةيلامشلا نيتودملا اتلكن م لمعلا يف عرشيو ضرغلا اذهل
 لبحلا ريو فارزلا رحب نير حبلا يا ليدعت هيعدتسي امم لجأ هؤاضعتا ناك

 ذخأميلب اهف لينلا ىلع ( ةنزاوم ) ليدعت ةرطنق ةماقا يف نا مث ن7

 ولع 0 ةيوعصل تاذلاب هل سيحو ىرخا ةرطنق ةماقأو الامث جيلا

 ف جيلا ر مح لمحي ال ةبوعصلا كلت نا ال ءائبلا تاهمو ةلعفلا نم دالبلا

 لا دبعلا اذه يف هام ىنمملا اذه يف ب ةسياقم لكو. تاليحتسما نمض

 كلن ةحاسم وه اتا هتيمهال هيلا عوزتلا ب 4 ءيث را ”ةسرش ةيريدش

 فورمحلا ّدح ىلا طابس رهنقتلم ندل نم اهراطقا بيسانم جارختتساو ةقشلا

 يف لغوتلا نم اذا ةدمئاف الف ءروب ةدلب ءاقلث هب ةفاح لينلاب ةقحاللا ةياعلا

 ةموكح ينظوم دحأ نسلو يئانبلا 4 0 يذلا يرظنلا مسرلا نماىءارتب 01(
 عجار . حطسلا يوتسم ريجش زاثن "دمع ةضرا ةّقشلا كنت نم ًايسق نأ نادوسلا

 تا 3 لق ةرمشل يذلا « طابس' طساوا » باتك ن ا ةسداسلا ةفيحصلا

 «ةرعاقلا ىلا سارلا نم هديباتكيف نجورج رتسملا لاق . 14. ةنس ندنل ةنيدمب ةيب رحل
 اهعقانمو ةعفترم اهنكل ءاحنالاو فارطالا ةعساو ”تاولذو فايف اهما رهنلا قرش دالب نع

 ةرثكلا يف دحلا ةزواجتم ريغ

 تيب ىلا هب دبعي نا دارملا مثا ىلع لمعلا ءارجال ىلضفلا ةقيرطلا لعل (؟)

 ىربكلا تالواقملا يا تالابقلا تائوبب نم

 دبع تامولءللا برقاو لمعلا اذهل ة ةيبيرقتا ةسياقم لوالا قحلملا يف ىرت (+)

 سداسلا قحلملا يف هارث أم عوضوملا اذبم

 نإ
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 . ةروكّذلا بيسانملو حتاسملا ىلجتسن نا لبق جيلخلا عوضوم يف ليوطنلا

 فئاض ع سرموم ام دح ىلع عورشملا تلا كلذ يف "هلوقا ام لجو

 قحتسل لس اصمو عفانم ةنم نوكيو هذيفنت نكم عورشم ساطرقلا

 ةيرصملا رايدلل لفكي منال هليبس يف ةميسملا قاشملا لمحتو ريثكلا لاما لذب

 ةموكسملا رقت نا ىتأت اذاف . مردتسم قاب عفن عقت ةرازغ ىلغسلا نادوسلا يضاراو

 ةميقم ير ةحلصم ثادحاب ل يفأي ام يف هتييس ام ىلع ةيرصلا

 جيلا كلذ رفح وه اهنا هرما ربدتو هيف رظنلا بحيام لواف ٠ نادوسلا يف

 ضرالا تحسم اذا تاق . ةطقنلا كلت يف ثحابملا نم هريغ ىلع ةبرولوالا هلف

 ذاخا الا انليبس اف جيلطلا ثادحا رفعت اهنم نيبتو اهتاينازيم تجرختساو

 كلذ فارزلا رحب اماو لبملا رحب امإ ليدعتلاو حالصالل نيرحبلا نم دحاو

 عو رشم دعب ءارجالا نكمملا دحاولا ءيشلا هناف يورتلاو رظنلا ةقد مزلتسي

 بطكم نان ةثامبب را نم اون مويلا ةفرصت ليف لبجلا رحب امأ . جيلطلا رفح

 هقتشم نع لامشلا ىلا هلوط نم ةطساب ةودع يف فارزلا رحب نكل ةيناثلا يف

 اذه بالجا عنتمي ىتح عقانملا نم فصموا ةقيرط ًالاوه ام هئعبنم يا
 املا لاشراب ريق نود نسخ اذا كل ليس فاننا يف ةرادقع قريفتلا

 . عاطق اما ءريثكب كلذ نم لقا هيلا جاتحي ام نوكي ضيبالا رحبلا ىلا ةيفيصلا

 لبحلا رحبف . سايقالو اهنيب هن اشن الف ةماعلا [اصخو امبئام رادحاو ني رحبلا

 راتما ةتس ىلا ةسهخغ نيب نم ةكرد فلتخي روغ هلءديمعلا ىرحملا ءارمالب وه

 0 هلو يفلا عببرمس ةيرملا ديدش بروق وهو ٠ هضيف ىعقأ- يف ىتح

 اهسورف قار لا نحب امازع#ا ارت ني اع لا نيس نإ الطبول كاد

 راتما ةثالمث ىلا نيرتم كريب نم هروغ جرخ القوا ريثك هنم رغصا ةتفيك

 لا نيعب رأ نيب نم نوكت 2007 اهب ها رجو

 ةاوسو . مظع لج رغب ةنم ةحوعم ةعرت وأ 9 رثكا وهو
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 ايباث اذفنم هئاقب نم دب ال لبحلا رحبف كاذ ما اذه نيرحبلا نم ريتخأ
 ةئارعب را ىلا ةئامثالثث نيب نم ةفرصت نوكي نا كلذ نم مزليو ةحالملل م

 عيسوت كلذب رسدت ةلاصلا تافارملا هيفتب 0000 ةيناثلا يف بعكم رثم

 ىلا ةئاتس .كنيب نم ةفرصت ريصيف ةيفيصلا هايملا ةمأع هيف رف ىتح دار

 دادزي نأ ققحلا تباثلاف ناكف كلذ ردق اذاو . ةيناثلا يف سمكم رتم ةثامبس

 امبرو عقانملا نع ةئشانلا سياوملاو داوصلاو لج ملا لوزتو يغيفلا فرصتلا

 تفطف مقانلا كلت ناو ءاضف و تاكاسملا ةدام عالخن ىلاكلذ ىدا

 ةطبل ىلا عزنيال نا يأرا ذاكر اذا افلا هيف ةحاس ءاملا هجو ىلع

 لازيف ةظيلفلا تايللاو تايطلا لمتشم امأو . ًارارطضا آلا ةطقتلا هذه نايك

 اذهو لوقا . ةرواجملا كلئارتلاو ناردغلاو رهنلا نيب لاصتالا مطقيو اهضمب

 هؤارجا يجي ام ىراصق ”"(

 ةحودنم الف ةئومضم ةلوفكم قيصلا داريالا ةيقب نوكت كلو تلق

 .داصرالا اهي تءاج يتلا تام ولمملاو تاءاصقتسالا ناف . فا ١ لا مادختسا نع

 همادختسا ةيحجرا ىلع تلد دق نيتيلاخلا نيتنسلا يف ضيفلاب صتخمي اهف
 ٠ هل فورج ةماقا وأ لبملا رح عيسوت نم ىرحاو ىلوا كلذ ضرغلا اذهل

 هنا ثيح نم لبجلارحب اهب وه لضفي ةلياج ىربك ًايازم فارزلا رحبل ناف
 يف رصقا هنا ًالوا يه ايازملا هذهو قتيصلا داريالا هايم هيف ليست ىّرع

 رحبلا لوط ةفاسمب دادتعالا عمارتمولي .لرويعبس ىلا نيتس ردقب هتفاسم

 1 هدم لااا ”نيردبلا عج ةطفووت ةحبطب ناب امق ضييبألا

 رحبلا ىلا ىنارتت ةهايم نا ًاثلاث . سباب فورج رى مض يف نوكي هلوط

 اهلع قرشلا ىلا ةرتموايك نيام ىلع ون ةحيطب نع نوكت طفت يف ضيبالا

 هيف قرزالا باتكلا نم نيسخلاو ةعبارلا ةحفصلا يف عورشملا اذهركذ (1)
 ١*1 ةنس ؟ ةرك رصم ىلع مالكلا
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 . لبملا رحب ال فارزلا رحب رايتخا ةيلضفا ىلع "هنيب ةجحو مطاق ناهرب كلذ

 قلنا تاس نبل وص ماسح اع ةرادقم نا فلس ايف انركذ دفلو

 تمجتسا الكو رخبتلا ةقطنم ةحاسم كلذب حسفنتو اهتحاسف ديزيف ةحيطبلا

 ّآلا ددبتلا اذه لطب الو ارده اهددبت رثكح ترثكو ًالامث ةيراملا هايملا

 ضيف هجو يف نوكي.ال طابس ضيف *يجم لبق هنا ذا فارزلا رحب مادختساب
 فحت ةملظم عقانمل رحبلا كلذ ةبناجم كابسحو ةدارالو ٌداص ضيبالا رحبلا
 رتموليك نونا اهردق هلوط نم ٌمفاسم يف هيبناجالك نم هب

 ىّرم هلعجو فارزلا رحب رايتخا بناج يف باوصلا ىري مد امبو

 ةعاطق لّددعيف بونملا بهم نم ةغرفملا ةيفيصلا هايملا لضاف هب ىدّأتي

 ةئامسجح نيب نم همرج فرصت لمجيبام هايملا نم هيف ر ىتح "هارجم مسويو
 دارنالا لضاف قايتسا لبملا رحب ىلع نوكيو ةيناثلا يف بكم رتم ةئامتس ىلل
 ةقيرطلا هذه ىلعو ةتبلا رييغت هيرتسي ال ةعاطق نال يلاملا هداريا هب ينعأ
 رجحلو  .اهتداج ىلع يرحت ةحالملاو ًاثومضم ًالوفكم ينيصلا دارإالا نوكي
 دنع ليدعت ةرطنق ماقب فارزلا رحب يف عافدنالا نع اهسيحو ضيفلا هايم
 ام دنع ضيفلا ةئمزأ يف ًاكع ادس دست كاسملا قوف لبحلا رحب 50

 ةرطنقلا هذملل قفاوملا عقوملا ءاقتنا اماو . متهم تاقتيم يف ىلعالا لينلا نوكي.

 . ':ىمادمت ةلاسف فارزلا رحب يف هثادحا دارألا ليدعتلا عورشم لجا نم
 نم ًارتموليك نيمست وا نينامث ةفاسم يف رحبلاف سارملا ةبعص ة رعولا ل اماسملا
 رفصم نع ةرابع كاته ورف نيب ىَّرِم هل سيل هجرخع نم ًابامذ هلوط

 ةنمزا يف نوككت خابسلاو ناردغلا نم ىدملا ديعب ( عباتتم يأ) كشاح .
 تهلقلا ضويفلا يف فافجلا اهكردي جئاطب و مقانتو ضيفلا

 <رككر وب دنع يقرشلا هبناج ىلع لينلا نم ىندتت ايلعلا فورجلا نا "أ
 رحب نم هل ًاجرخم نوكك نا مومعلا ىلع اهيف صورخملا ةطقتنلا نع 30 اذه



 - ع

 مفلا ثادحاف ةطقنلا كلت نع اب ونج رتموليك ىتئام ةفاسم ىلع نوكيفارزلا

 رتسلا لاف كلذ ىلع دزو ٠ ةليدس داري يذلا ىرحلا لوط يف ديزي كانه

 ريفضلا مزال دق ضيبالا رحبلاب رحبلا مغدنم ىلاروب نم هتلحر يف نجورك

 ةيقرشلا مقانلا م وي نايعلا يف وه ةعسلا حيبسف فارزلا رحب نم عرفل يقرشلا

 كلذ ءارو اهف رحبلا كلدب عمتجي ابعنص يتلا ةيعضولا ةطب رملا يف ام ىلع وهو

 يأت ”ةمادختسا ص ايراف ادورترح لين مسا ٍةيلع قاطأ دقو رش لاش

 ةرطنق ماقت نازاج ًانكمت كلذ ناك اذاف ٠ فارزلا رحب ىلا ةيفيصلا هايملا

 اذه قالخا نع بقي ديعبلا ثحبلا هيف لمس اثير تيئالو هيف هيف عطقي

 نا نيب اذاو .""” هريس ةطخ اهب نيمي“ يتلا حتاسملا هلجا 0 ىرجملا

 لي فارزارعل 5 نا رثيح ليبسلاف عاطتتسم ريغ مس ةةمادختسا

 يتلا مقانملا ثوطب ناش لينلا نم هذخأم نوكيو فور ناصيو نصح

 هعيسوت اما . ليسملا اذه نم ةطقن يف ليدعتلا ةرطنف ماقتو هدخأم دع

 هلوط نم  لفسلا رتموركح يقنأللا 2 قلك ةققم ومديفنت ُُق سلف

 مزاتسي ليسملا ناىلع» ةضهان ةعفترم ُةنم ةعطقلا كلن يف قورملا نا لحال

 ارتموليك نييناهثا وا نيعبسلا يف اماو . مسج ميسوت نود ًاليدمتو ًاقيممت

 اردنل يف رشن نجورج هأشلا + ةرئاقلال يارا نهد باتك جار 6

 رلهع نم فثنكي يأ فاتسي رد نتبكلا ناك د

 ًاليسم باصأ يبمش ىلا فارغلتلا طخ هيف ميقي ا ًاطاصأَقيرط بيرق“
 روب نع قرشلا ىلا

 ريغ بهذملا يحاض ليلج ىترجم هنا هيف لاق» عرْفلا كلذ نيع وه نوكي نا دعبي الأ

 لامشلا ىلا ةرمأدب رج دعب فارؤلا رحت ىلا غرف هنا راطقالا كلت مما لوو نيتك

 نا ضرفب اهمادختسا بجي يتلا يراجلا فرشأ رهظمب مايالا ةترهظا اذا بجع الو.

 سداسلا قحلملا علاط - ةثادحا عاطتسم ريغ طابس ريو روب نيب امهف الامسم
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 يضتقي ليسملاو اهتيلعت يعدتست كانه فورحلاف ( ةببونملا يا ) ٌةنم ايلملا

 نينامثلا ةيط يفاماو . ةياغلا ىلا وعم نال '"ارييضحا ادع هوتي ادق

 ”ميردم كانه هل فرعي الف ابونج ئويمذلا هتودع للا ارتدواك ناعيشلاوا

 . دلك "هقيثو فورج هب فحن هلى ثادحا لالا سجوت كانه ليسموا

 رابكلا راوخالا هايم ةيلاع هفوج يف يعوتسي نال "ليسم دمي نا بجاولاو

 - يقرشلا بونملا بهم نم اهيلاة باص روب برقب مقانلا ىلا رحبتست يتلا
 فارزلا رحب نا امبو . يتتناي روخو وطروخو صوخ روخ ةثالث اهرهشاو

 يا يف ريثك اهب دتسبال عقانماهفه ةدامو ضيفلا نابأ مقلا دودسم نوكي
 لدفتاهلا فرتالا هيؤعم طرق ةكملا وادعو تللذ روت ف نورك الف قع

 فيصلا مايا يف كسنن تاباوب“هل لمجتيقرششلا يناملا ىلع مارمو ةباصم ءايل

 (”فاررلا ىرجم يف ًامفدنم اهنم زوجيف ضيفلا ةنمزا يف حتفتو
 رحبل اهؤارجا دارألا لامعالا اهيعدتست يتلا تاقفنلا ريدقت ناف دعب

 تدلعااداةلا ليصس لاعرمأ قيد اج ارفع نورك كيف فارذلا
 رجلا لوط رادقم قاءكلذ نم لقتأو . ةيضربلا تاغاطقلاو نيماثأا
 نيتسو ةئامثالث نود ام ىلا نوكي نا نكميال ةنكلو ًاضيا طبضلاب مواعم ريغ

 «ضيبالا ليثلاب فارزلا رحب مغدنمو يبمش ةباغنيي ام ةفاسم يهو ارتموليك

 يف اندهج دقلو . هحيراعتو هيواطمب انددتعا اذا رّدقلا اذه ”هلوط زواحي دقو

 يتلا تاقفنلا ريدقتيف "4. ةنس يف رشنو هيلا ةراشالا تقبسيلاريرقتلا

 هارجا ضرفرلع اينبم ريدقتلا كلذ ناكو ايس رقت ةريدقت رحبلا ليدعت اهمزاتسي

 .سيلو ليلق اهرادعتا نكل رادقملا ةميظع راوخالا هذهتاعاطق ناولو (؟)

 راوخاب اهنم باجوو ناردغب هبشا ةقيقللا يف يعف قالطالا ىلع ريبكب اهفرصت
 رص صتخي امف ةبجرامللا ةراظن هترشن يذلا قرزالا باتكلا مجار (؟)

 ١ + ةرك اقع ةئس
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 نم تاونس سمح اهردق رهدلا نم ةوالم يف ُهنم غارفلاو تافارجب لدملا

 عج اهيفعاطتسيال ف رآسملا ةيصق راطقالا كلت لها ناف . هيق عورشلا موي

 نبال كلذلو قاشملاو باعصلا نمريملاو تاّدعملا لقنيف ام ًالضفلمعلل رفنلا

 نويلجب رثكمايا تاقفنلا كلت انردق دقلو .٠ تافارملاب فيرجتلا ةقي رط رايتخا نم
 لاد تامولعملا نم نآلا ىلا انل مقو ام 0 ةيرصملا تاهينملا نم

 هيفف فارزلا زحب مادختسا عورم دماما .'”اهب حتمي , ةدايز ةدايزلا 0

 ضيفا هايم فرصنت "فرصم مويلا رحبلا نالوالا نيهجو نم رظنلا ضعب
 هثادحا دارملا ىرجملا ةفاسم نا يتاثلاو سفنمو ففخم هل وبف لبحلا رحب نم

 نود رحبلا دس نأ لوقالوالا هجولا قف . ىدملا ةليوطنوكك هل فورج ةماقاو

 نأ لا مهلا عورشملا ذيفتب عنج ربكا عنام سي هيلا يرجتال تح ضيفلا هايم
 هدهع قباس يف كدودسلاو تاكاسملا ةقتخحتالف ًاماود ًاصلخم لبملا رحب ظفحي

 ( طرفم فارج ضيفوهو ) ١٠0 ضيف.يف فارزأا رحب فرصت نا ميلو

 ًاقوشكم ل بجلا رحب ماد اذاف ةيناثلا يف طقتق ًابعكم ارتم نيسمخو هئامّألا 5

 فارزلا فرصت زواجي نا لمتحي داك, الف ههايمل ةعدارلا قئاوملا نم ًاولخ

 ىلا ىربكلا ةحيطبلا يف رثيال فرصتلا اذه سابحناو هتركذ يذلا رادقملا
 وا اهب اهتمي ال ةدايز اهتحاسف ةدايز ىوس «ىشل يبمش ةباغ رع بونجلا

 ضيفت اهناف لمملا رح هايم رثكي ال فارزلا فرج لاطب لاف اضياو امل ث رتكبت

 ىلعو ةعاطق انعسو يأ هانرهثأ اذا ّآلا ةدايزلا قيطياال رحبلا نال مقانلل ىلا

 رييغت الو اهيف ليدبت نود هل يه يتلا هتقيرط مزليوبف كلذ
 . يعدتسي عورشأاناوه (هيلا تافتلالاب نيهجولا ردجا وهو) ىتاثلا هجولاو

 ةماع يف هنا اذهل اهتماقا بحي يتلا فورملا لوه كلذ ىلع دزو ةجج ةالاوما

 تهصوصخ تافارج كلذل تشم اذا هيشاحت نكمي يذلا رمألا هلوط ةهفاسم

 باتكلا اذه نم لوالا قحلملا يف مارت ريدقتلا اذه (1)
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 ردقم ديزي نا يفتي اضنأو . بيرالو لاكلا دح ىلا لمعلا متي اههق

 يتلا تاقفنلاو يمش ةباغ نع لامشلا ىف ىلعالا لينلا ربدت ةقفن ردقب ةسياقملا

 ةمخضلا ةظيلغلاءايانث ةلازا وحنمتاكاسملا نطاوم يف لحلار ب ليدعت اهمزلتسي

 تاقفتلا هذه لثمذا مولعمو . جتاطبلاو ناردغلا نيو هنيب لاصتا لك عطقو

 امجرهنلا اذه ناش يف تاساقملاو تاحاسملا ةدعرثكت ملام اهريدقت ليحتس

 هنيهلاو ةنيكسلاب رشابت نا يحي ةحاسملا تايلمع نا ءافخالو . مويلا هيلع يه

 نم ضرغلا نا ملعاو . ناحت.الاو ةب رجنلاب قبطن مث ليجمت الو عارسا ريغب

 اللا كلذ قأتيال ةعساو 5000 اهتزجانمو ةينوكلا لالكخلا ةمواقم عو رشملا

 رهن رمأ نم نوسدنهملا 'هريتخا ام ”هليلدو ديدشلا صرحلاو ”ىلكلا طايتحالاب

 ماظملاراهنالا نم رهن ةفاسم ريصقت زيجت تايرظنلا نا ولو اولاق "” يسيسم
 د ىلاآلا ةمساش تافاسم يف كلذ منع : تايلمعلا ناف هتعس . قيبضت :وا

 ةيقارمو 0 ةدؤتلا بحب ليبقلا اذه نم يتلا لامعألاف دودحم

 مدقتلا نيعو رمشملا دحا ءارجا ناك اذاف . سارتحاو ةقد لكب اهن ا ام

 يف ىلعالا لينلا هايم نم ددبتلا منم ةلأسم نوكت ناكمالا ريح يف اهركذ

 ام لك ىدأتب رتعفوي + لئاطلا نك انيق الج تلحتا دق فيصلا ةئمزا

 ةثاعبس ىلا ةئاتس هردقو ) فافحلا مايا ةنسلا يف ءاملا نم ودال ةدلبب زاتحي

 صاقتنا فيفخ الا هيرتسي الو ضيبالا رحبلا ىلا ( ةيناثلا يف بمكمرتم

 فرصت غولب دئعو .'"”ةئاملا يف نيسمخ ردقب دادزب رحبلا اذه داريا نا ىتممب

 اكسّنيا ةريحب نم جرخي ةيناكي ريمالا ةدحتملا تايالولا يف راهمالا راكم موه )١(

 نيرشعو ةثاهسو فالا ةعبرا ةبارق هلوط نديم

 ( برعملا ) ًارتمواك

 نازل ناسع الرا ال هدهع لو هني داع ددبلا قف 0

 ايو ةحيطبلا كلت نع لامشلا تمس يف دا "1 ةيناثلا يف يمكم رثم ةئامثالث ردقب هايملا
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 ل كلذ كت دود دي ىلا: ةدايذا دع ةفانم ذل اناس ردك طا
 آلا عقال ةثداحلا هذه نال ىذألا نم هب دي ايش ةيرصملا رابدلا ىلا رح

 كلذ هأيم "رم هيو رعم لواتتت اذا ضيبالا رحبلا هآيم تمظع يم

 ماقملا اذه ف درو نا 0 ٌيرحو اذه .ةأرم نع ةّرم '  ريلا هايمو رحبلا

 نوديفتسي موقل ىَودجو ةعفنم كلذ يف ّلمل اهركذمدقتلا عيراشملا ةدبز

 ةيست ناب كلذ ًارده اهباهذو فيصلا نابأ يف هايملا ددبت مئم  ًالوا

 بارت نم مودرب اهتيرج دست يا تابابصلاو براهما دمعتو ضويفلا عيمج
 تينت ةب رح مث . يبمش ةباغو وركدنك نيب امف ةريغص ليدعت رطانق ةماقاب وا

 ةظفحتم فيصلا هأيم حيصت كلذ دنعو قوثبلاو براملا هذه دسل جبدنملا

 ةرحبتسم يداولا ىلا طبت ضيفلا هايم نا اني هادعتتال دحاو ليسم يف

 مويلا هدبعت 6 ءاملا نمريكآ لفتح اهنم نوكي هيف
 قاسنت ةعرتوا جيلخ ثادحتسا ”ةينكما نع ثحبلاو بيقتتلا  ايناث

 بونملا بهم نم ةذخآ ةميقتسم ةداج يف ةيقيصلا لينلا يلاعا هايم اهب

 رحبلاب طابس رهن عمتجم ىتحروب ةلحم نم ًةبهاذ لامثلا بهم يف ةغرفم
 نم نكحم اهقبط ةيئازيمو اهعئابطو ضرالا لالخ تناكاذاف . ضيبالا

 .نوكيو ٠ هذاا بحجاولاو عيراشلا كيس ةلامعال عو رش اف 3 كلذ ءارجأ

 ةئامالثلا اماو منسلا كلذ ىلع رادقملا اذه مواديف ليدبت الو هيف رييغت ال لبجلا رحب نا

 نع نوكت ةطقن دنع فارزلا رحب نم هبلا بلجنتق ىرخالا بمكمرتم ةثامبرالاوا

 اهناخ يا اهنع قرشلا بهم يف قيمع رثما ىلع ةحيطبلا

 قش اذاف . طقف فارزلا رحب ليدعت عورشم الا لوقلا اذه لوانتي ال )١(

 ردقب ةهايم عنمت وف دنع ليدعتو ةنزاوم ةرطنق هل لعجي طابسش رهو روب نيب امف جبللعا
 نب رحبلا عيتجم نع برغاا ىلا ةنم ةعقاولا ةعطقلا يف ضيبالا رحبلا ماعفا نع ناكمالا

 ةعطقلا كات مامأ يا

0 
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 يف سسكمرتم فلا 'هردق ًاقرصت مايالا ىدم في هليسم نب نأ هيت

 ةرطنقو ( سيواع ) ةباوبو ( سبح ) ةنزاوم ةرطنق هسأر ىلع ماقيو ةيثاثلا
 الامش ثداملا جرخملا ءارو ام ىلا لينلا ىلع يرخأ ةنزاوم

 دنمف اتاتب عاطتسم ريغ هركذ مدقتملا جيلطلا ثادحا نأ نيت اذا  ًاثلاث

 نم مقانملا ءاوطا يف ةتمراملا ا يف لبجلا رحب حالصال ريبادتلا ذنت كلذ

 جاجوعالا ة ةحدافلا ةتالو “ نع لد فتنراب كلذ ون ةحيطب ىلا يمش ةباغ

 ةحودنمالو . ىربكلا جئاطبلاو ناردغلا نيبو ُهنيي لصوت يتلا :برابملا دسُنو

 نوكي كفنيال هنا لجال اهتم ًاصلخم ”هارع نوكيق تاكاسما ءاقتا نع عمو

 يمتملا بجاولا نأل لب وركدنكو ضيبالا رحبلا نيب ايف ةحاللا ىرجم
 رحب نم نوكيو . فارزلا رحب ىلا ةبهاذ ضيفلا هايم عافدنا عنم وه رذئنيح
 ةغرفيف ودال ةلابق راملا قيصلا فرصتلا فصن هليسم يف قاتسي نا لبحلا

 ضيفلا ميمص قع اضيع روكا قرصتلا اذهو ضيرالا رحبلا ىلا
 الف ل جيلفتا كلذ ثادحا نا حبضو اذا ابار

 نيينملا لع فورحي ةنايصمأ هقيمعتو فارزلا رحب عيسوت نم ىدجأو نسحأ
 ةيفيصلا هايم ةيقب هيفريسي رثئموي ٠ىوفلا ةميظع تافارج مادختساب كلذو

 دادبتلالطبي كلذبو ني رهنلاج تم دنع ضيبالا رحبلا ىلا وركدنك لايحةراملا

 تمس يف بونملا بهم نم باجتن هايملاوون ةحيطب دنع انمايا يف ثذاحلا

 ىربك ىرخا ' ةعفنم كلذ يف نا مث . رك ذيب صاقتتنا اهاشنب ناريغب لامشلا

 دفاع شرح تناك انني فيما مايا للا رحب يف عكنرب نا ىبأت ول اهنا يه

 رادقم هب ىدأتب داعب الا عساو ىترجح هنازاب نوكي كئدنع جا ىلا ٌهدستف

 | م ام رهنلا اذهلو . داربالا كلذ مظعم هيفزاتحا اعرو ينيصلا داربألا

 ضيفلا ةنمزا يف دست ىلعالا ليثلا  ءرم هثمينم ةرؤب يف ةئزاوم ةرطنق

 ليقنلا هايم نم هيلا ىارتي املا ايضا اناس وه نوكي دئليحو الك دس
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 تاذو فينيل تاذ ةيناح فورجا ف 0 0 ةرتفلا كلت 2

 9 الف ع بيسلا بَلاو ةقشلل نم 0 يف امل ىلعالا 0 نم

 لاصيإو هدو رترج ليأب نجورج رتسملا ةفّرع يذلا يللا لامتسا نم فقيح

 ةنزاومةرطنق ةماقايفةقشمال ث يح روب دنع مقاولا زاشنلاىلاهليدعن' دعب فارزلا

 رئكيح ماريو دارت ام ىلع فيصلا هآيم ىرح ذات م ىتم -_ ماع

 ”ينريحب نم ةحراطلا هايملا ةنزاومو للا د كعس نيصتقملا نيعورشملا ردت يغبلي

 . ضيالا رحبلا ىلا ىدأتي يذلا مئادلا فرصتلا نوكي ىتح تربلاو ايروؤتكف

 ٠ ةيناثلا يف بمكمرتم فلا ضيفلا ىصقا ةئمزا يف

 نماه ىراال ضيالا رحبلا رما ُِق مالكلا نع بارضالا لبقو ”تلق

 يه ىربكلا لامعالا ءارجا يف اهذاختا بجي يتلا ةقيرطلا زاجيالاب نيبا نا

 قف نذلدع اذإ ايف فارزلا رحب ليدمتواروب دنع نم ُذخَأ جيلخ قش

 رةفئاط مادختساب نوكت اهنا ىلضفلا ةقيرطلا نا يف حاشمالو . جبلللا كلذ

 لثع ةصتخ نوكت ىوقلا ةديدش ةيراخبلا تارافلا وأ ةيئاملا تنافارإلا نم

 قيم ةعونتم تارافحو تافارج مادختسا يعدتسي وهو ٠ لمعلا اذه

 ريغت يه مث طقف ثالث وا ناتفارج لمعلا إدتبم يف قتني نا يدنعو٠ ةلكشو

 كلذ ءارجاىتأتبال هنا ملعيلو» - كلذ بوجو ىلع ةربخلاو ةبرجتلا تلدالكلّدبتو

 : ةقتي رطلا هذه عابقا 3 نال" نالزغو نارسخ هاخوتي نم ةبقاعف يدايالاب

 دِق اليد رامالا او يف ىوقلا 5 ةديدش تافارجلا م ادختسا ةدئافننا )١(

 يس رجل مارد مدختسل يهف ةيكريمالا دالبلا يث ديعب دهع نم تروظو تناب -

 اهمادختسا ةعفنم نأ 8١م ةنسىف رهللا كلذ نعنايعالا سلجم ةنك رب رقتيف درو دقلو

 لجا نم ىربك ةدايز مزاو لا ةدايزب راشأ سلجملا نا ىتح نجم ةعفنم تناك

 : لسعلا ىلع ةموادملا
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 مهلا نكريال كانه موقلافراطقالا كلت يف ةقاشلا ةقشملاو بعتلا بعتلا

 55 موطر ]آلا نم باجتست نا بحي ةريملاو تاهعملا ةماعو رافنالا دادعا يف

 ةوالعو . ًارتموليكن يس ةثاعسن قوفت لمعلا ناكم نمىنرقلا ةطقتلاواونيب ام

 ةبوعصلا هذهو تايراخبلاو تافارحلل دوقو ىلا لوصولا ةبوءص كلذ ىلع

 يف خابسلاو مقانملا كلن يف ةرشتنم ةيجالا ىجللاو . ةلس لك اهتأطو دادزتا

 لصف يف ىتح ةيقار كانه ةيوملا ةرارملا ةجرد نا مْ ٠ ةنسلا راودا ةماع
 نو اهيسافتو اهناميومألا ارادقم ال كل ومت تملئ اولا ير وواقتلا

 ةيباتم لمتلاب مانقلا قوكم داك ىح ادرس طم املا طقوس لا اذوب
 ةقئاكتم ةرارج شويج ضوعبلا ام كاردا امو كانه ضوعبلاو ٠ ًارذعتم
 نا يف برالو ٠ ًاضيضعو ةرفو ةطيسبلا راطقا رئاس ضوعب تقاف امر

 ةدشلاو رسملا يف ةياغ لمعلاو رصح اهب طيحي ال ثيحب ةرثكلا نم قاشملا
 ةماخول لاملا نم قلخ هب كله ابرو نمزلاو لاملاب سارملا عاطتسم ةنكل
 عترملا ةلابوو ميلقالا

 ءاملا ىلا يلكلا راقتفالا نامزا يف رهنلا فرصن دز نا أيبت اذاف ”تلق

 رصم ىلع دوسي يذلا ريما ناك ةيئاثلا يف بعكم رتم ةثاعبس ىلا ةثاتسردقب
 ذخالا ليبس يف دملا آلا حمصي ال ىتح ًايظع موطرملا يلامث نادوسلاو
 .فميتللا ةقشملاو ةقفنلا ناقوفت ةقشمو ةقفن يعدتسي كلذ نا ولو ٍةتيصاني

 ًاضماغ لظب يذلا ءيشلاو اذه ءاهركَذ انفلسا يتلا ىرخالا عيرراشملا اعمزاتست

 ءاملا 0 اذه لك اشي عورشم يا فيقال ِق

 ةقطنم ءاوطا يف مويلا لصاحلا ددبتلا نا ضرف ىلع ناوصا ىلا ىدأتي يذلا

 ارادت مرت نضع الازلا عقانمنا يف بي رالو* .دمنم نمن .كمش تاكاسملا

 لوالا لالشلاو فارزلا رحب نيبام وجيفاهدعاصتو ةرخبالا |يقنو ءاملا اذه ن
 ةمتتلاف ( عساو نيمخت وهو) اثلث ددبتلا اذه اًسخ اذاو ٠ ًاصاقتلا ةمرج ديزي
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 رصم رايد ىلا طبامملا اما داريا يف ميظع نأش تاذ ةوالع نوكت ناثلث يمهو

 اهيلا لوصولا لجا ع ني هفلا ل ناردحي

 ةصتخلا ىربكلا بلاطملا يناث درع بيقتتلا انيلع نيمتي هئاف دعب و

 ٠ ينيصلا داربالا ةدايزا قرزالا رحبلا مادختسا ناكما يا لينلا هايمريبدتب

 ىلا يري نا بجي رهنلا اذه يف لامعالا نم سرامي ام لك نا قبس ام يف انلق

 ةميمض ديتست رصم نأ لجال رصم ةحلصم ىلا مث لوالاب نادوسلا ةحاصم

 ةدايزا اهادجاو قئارطلا م َوَق أنا يف ةحاشمالو . ضببالا رحبلانم اهداريإ

 يهامنا يرودلا ضيفلا لبق نوكك ةنسلا نم ٍةقئاط يف قرزالا رحبلا داريا

 مادختساو اناست ةريحب نم رهنلا !شنم دنع ليدعتو ةيوست رطانق ماقت نأ

 نم سيل ْنأ يدنعو ٠ ٠ ماكحإو ريدقتي هايملا بنز ناك ةريحبلا كلت

 5 نا دعبتسملا نمو . ةياغلا هذه هب كرد“ باطما اذهريغرخا باطم.

 ام ةدعب يف ربنلا اذه رما نم نآلا ىلا مولعملاو ٠ بولطملا ضرغلاب اهنم دحاو

 ضارعايف ةجردم نوكي ثيح) اكاف ةلحو ةيشيملا ةيالعلا نم هءاشنم نيب

 ةعطقلا هذه ريخت ىلا داّورلا ىعس املاط دتلو .هب ًادتسيال ليلق ءيش 5 (نادوسلا:

 لوقا ٠ لبق الو كلذب ماوق مهنم دحاول نكي مف اههنك فارعتو رهنلا نم

 عم )ريكا نازخ فاسد هع اهفيعاضت يف نوكي نا لمتحبو
 نوكت ( مقاو 1١ يأ) ) يهف ( كلذ دسّويال ةمقبلا كلنيف ليسملا ليم ةدش نا

 نيع شابحالا ضراي تانازملا ةماقا يفو . ةشدملا ءاوطا نمْص يف ةحاشمالب

 جتاورلو اولا سانا ةزيق ىلع سابعا ةماقا يفام

 تاو نيب امف هيرج لفاسا يف قرزالا رحبلا يأ يابأر هن : هامو تلق

 ةرتفلا كلت يف 'هئازتخا يصيال ىتح مّدم نابا يف ””غادرلا ريثكماكألا

 لزانتت نا ثبلت ال غادرلا كلت نا لجال هليسم يف دسوأ سيح ةماقاب

 ( برعم ) يف ايا ءاملا لءحب نيطلا يأ نبترغلا يو ةغدر عج (1)
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 ٠ ناخذ نوكيأل ىتح يللاونلا ىلع هعاق ىلعتف هرارق يف بسرتف ديور

 راسحتالاو ضيغلا ءانثا ةفرصن ناكل يسلا هاي ضيفي رحبلا ناك الو اذه
 داريام مرج نوكي غادرلا نم هصولخو هئام ءافص دئعو ًاروك دماصقانت صقانتب

 زايتجا دمب ةفرصن نوكي نا ىنأتي دقو ٠ طارفالا دح ىلا لق دق ةنم هنازتخا

 نيثكا ذا د ئامنممظع ٍرادقم نازتخا نووي رفشموي . رك ٌذيائيش غادرلا هايم

 رمالا يلوذ عقي مل كلذ نا ىلع . هسفن يداولا يف ضرغلا اذ ملاص عق 1

 ةنسلا ةماع ف موطر رذلا هاجت راما ءاملا مرج طسوتمو لوقا 0 ةنيلل

 امو مرملا اذ_ه نم يابا رمت هل دكرفتي ام رادقع لعبا نكل رادقملا مولعم

 اندرو موهَو أبفرشاو ابمظعا اهثم اهسالو ةديدعلا هدوفرو هتادمم هب ريع

 ال نكلو ًامرجو ارزغ يابا رهن لضفي هنا داّورلا نم فيفل هيف لوقي بن
 ةبسنلا عالطا يف ةيزموأ َلئاطالو . فيفطلا رزتلا آلا هرما نم ىردُم

 روثملا دعب هنا ملعأو ٠ ةنسلا ةماع يف هفرصت رادقمو نيرهنلا نم لك نوي

 اذا وهف اناست ةريحب رم نازخلل ًاحالص رفوا نوكي مقوم ىلع امبمأل

 ' ءاممأ 5 0 ءاقثنا نع ةحودنم الف بنجا عقص يف هتماقا ديرا

 نازخو سيح ديف م اقي شابحالا ضرا ريغ يف مقوم دجو امبرو» ٠ ةريحبلا كلت

 ضرالا رادحتا ناك امل هنا ريغ . صريصرلاو اكاماف نيام ةيط يف نوكي

 نا ىلع . ةريبك ريغ ءاملا ترم ةطقنلا ةعس تناك ًامظع تابانملا كلن يف
 .رحبلا يف يونسلا داريالا دادمال كلذ عم حلصي سيلا اذه لثم ًاسيح

 ةقالع امل نال اهنع ثحبلا يف لجعتلاو اهيف يورتلا ينفي ةلأسم كلن. قرزالا
 '”ارحبلا اذه عيراشمب

 في رشث ري رقت ىلا باتكلا اذه يف ًاراركت ةراشالا انل تقبس دفلو

 نادوسلا ير ةحلصم مّلظنت م 0(



 ل

 اناسناةريحب لمج يف ةحاصملا هجو ةنم نييت ''"”يرلا ميراشم يف 1٠ ١ةنس
 رايدلا يف هايملا داريا ةدايز ليبس يف دن ىرخا ةقي رط ديا ىلع لضفلاب ناز

 ةحاصم يف ريبخ ) يوريد رتسملا اهءاج كلذ دعبو لوقا . نادوسلاو ةيرصملا

 اهمشاومبًافيطم اهر.ا علطتساواهفرشتساف؛٠4. ةنس ربمسد يف ( ةيرصملايرلا

 اهنم هملعت اميف بتكو ضرغلا اذهل اهتيحالص رادقم ققحتيلة فاك اهلحاوسو

 ءيش هصقتني باتكلا ناريغ . ""”ريرقتلا اذهب قحلملا ةدئافلا ريزنلا هباتك

 ”هنازتخا نكمي ام رادقم هيط يف ركَّذي مل "هنا وهو هيلا راشملا رتسملا هب ْفِخاْؤِي

 . حفصتلابر يدجو ةعلاطلاب ٌييرح ةتماع نا ىلع .'هاخوتن انك يش وهو ءاملا نم

 يتلا ىربكلا اباضقلا زاحيالاب انه ركّذن ثحبلا يف ضولملا لبقو اذه
 نرسم اهبرقب لوقو ةينآلا طقتلاب دتعب وهو باتكلا كلذ ين تدرو

 يهو ةحصلا
 بسحب نيرتمو عبرو رتم ناي نم فاتك ةريحبلا دان ةزوقت لانج ذلوا

 اهثيغ ىوتسا ةنس يف ةروفلا كلت تناك امبرو راطمالا طحقو ةرازغ

 امض ارم لدتعاو

 فال ةتس طحاق ماع يف ءاما نم ةريحبلا لخدي ام مرج رّدقي  ايث

 ترد ماع يف راثكآلا دح يف كلذ نم رثكأو عب رم رتم نويلم ةثامسخو
 ثيغلاب وامس

 نيثالثلاو يداحلا يف هجر دنع يأبا فرصت دبمر اهلا لاق اا

 دهوش دقو . ةيئاثلا يف ًاسكم ارتم نيعب راو نينثا ناكف #١٠ ةتسرياني نم.

 نيس ردقب هطحا قوف ةريحبلا بوسنم ناكموي وبام رهش يف فرصتلا اذه.

 هل ام يف ةيزيلجتالا ةيجرامعا ةراظن ةترشن يذلا قرزالا باتكلا بلطا (؟ (

 ؟ - ١901 ةيرصملا رابدلاب نأش
 باتكلا اذه نم ثلاثلا بابلا علاط (؟)
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 ببسلا دمي نا ٌ؟صيال ناك ًاديهز ًاكيكرفرصتلا اذه ناكالو . ارتميتنس
 اذه يفريكألا ثداملا نا اذا رهاظف٠ قالطالا ىلع ةريحبلا ءام صاقتنا يف

 ءاوملا يف قرتي واخي ءاملا لثحت وه امنا صاقتنالا
 طسوتم ءاصقتسا ىلا هب تدا يتلا تاباسملا هباتك يف ركذ - ًامبار

 ةدنسم تاباسحلا هذه نأ مارا يذلاو . فاما لصف ةماع ىف يبويلا رخبتلا

 ريتا داخل ىف ومعك هيجل هايالا لوقلا يت قع رس اسف لا

 لدعم لع كلذ نوكيو طقف رخبتلاب (ويام ىلا رب وتكا نم ) ةينايلا ظيقلا
 ثيغلا رهش ال رخبتلا لمجيو "مو هيلاب وفصنو تارتميلم ةعبرا ىلا ةعبرا
 ال ميمعتلا ىلا قولا كلذ يف عجرم هنا ىلع نارتميلم * 0 اطسوتم ةعبرالا

 رابتخاو ة ةضورفم ةرتف يف هاملا حيطس طوبه ةبقارع ا 3 صيصختلا

 فرصتلا طسوتم جبارختسا ىلا اهنم ةرجفتملاو اهيلا ةيمارلا راهنالا تافرصت

 نوكت كلذ ىلعو بعكمرتم نبي الم ةيئامث ناكف ةنسلا ةماع يف يابا رهن يف
 ينأي اك ةريحبلا كلت يف لوما تاثداح

 راهنالا هايم نم اهبلا ليسي بعكم رتم نويلم 07
 ”اراخحي ءامسلا يف اهم دعصتي بعكم رتم نويلم س44

 راطمالا رادقم عبر لداعي ببصلا هايم رئاح نا ريدقت ىلع ينبم | اذه )١(

 ةريحبلا ضيغم ىلا ةحراطلا

 لوالا ةعب را نيناظا ىلع ةدحاو ةلجج قاعت تاب هده ةيهام نأ (م

 فرصت طسوتم ثلاثلاو ةيرودلا راطمالا نم عقيب امرادقم يناثلاو ةريحبلا ضيغم ةحاسف

 طئارلا ثدحلا نم جشم لوالاف«ةريحبلا بيسانم جودت عبارلاو يونسلا يبا
 تلد ثلاثلاو ةنس ىدم يف رادنج ةلابق تجرختسا يتلا 0 رادق يناثلاو دهع

 صرخ دقق عبارلا اماو ءربإملاب يتوييد رتسملا اجرختسا يتلا تافرصتلا لوادج هيلع
 تسيل اذا هراطقالا كلتمما ُةتلاق ابو ةريحبلا تابانج ارب ىف ضيفلا طارشا رابتخاب
 قئاقملا ضعب ىلا ةدنسما,ماذا ةلوبقم تانونظم كلذ مماهكلوتبي رقت الا تامولعملا هذه
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 اهع نم يابا ربع هدمتسإ لعكم رثم نويلم ؟99+

 ةسخ لوملا ةلج يف رخبتلا رادقم نوكي نيمختلا اذه ىلع ل وع اذاف

 ةسخنهردقو لضافلاو ةنسلاب ةريحبلا ىلا ةيمارلا ايما لحجم" نم ةئالاب نيسحنو
 ةريحبلا ضيفم هيلع لمتشي امرادقم نوكيق يابا رهن هدمتسي ةئالاب نومبراو
 رادقلا اذه لثم نانيبلا نمو . "””سمكمرتم نويلم فالا ةثالث ءانا نم

 نو ماياريبدتو ريدقتب قرزالا لينلا ىلا ةفرصو ”هنازتخا نكمأول ءاملانم

 ءاجو ًايمع ًاعافتنا رهنلا ىلع ةعقاولا ءاحصالا هب تمفتنال ًاليلق رحببلا داري

 فرصنلوا موي ةئام ىدم ىلا مويلا يف سمكمرتم نويام هردق فرصتل ايواسم

 وينوي رهشو ريأثي رهش ناباهف فزاتسنمويلايف بدكم تمنويلمر شعةسخ هر دق

 رتسملا بان اهليدمتو ةريحبلا هايم ةنزاومل ةمزاللا لامعألاب قلمتي اماما

 مدع لا يابأ رهن ىلع ةنزاوم ةرطنق ةمافا ينربكصا 3 ىربال يوبيد

 اهريغو مزاوللاو لقثلا لئاسو مادعثاو ريملا رجح 000 ةلمعلا دوحو

 وعدتأم ردق ىلعألام ايالا هذه يف ةريحبلا بيسائل 0 لأ ريشل ةكنمو

 ةعقاولا تالاهملا ةعستملا يعارملا يصب. الثل اهئام ةحفصص ىلعت لاو ةقاا هيلا

 هلوط نم ةدعب يف رهنلا عاق ضيفخم هبأر نمو . رض ةريحبلا فافض ىلع
 اذه لثم ذافن يف ىربكة ب وعص نم كلأتهسيل نا نابأ دقو . هجرخع فلخ

 ثيدح* ل باتك يف سكوكلو ميلو رسلا تاحرتقم هوارا تقباط دقو لمعلا

 )١( لدتعاو اهثيغىوتسا ةنس يف نوكي رادقملا اذه نا يوبيد رتسملا دعب ٠

 ام ةلج لج دق نا ىلع . راما تلحق ةنس يف بكم رقم نويلم فلا صقتتي دل

 نيح يف بمكم رتم نويلم ةثايسخو فلآ ةس ةطحاق ةنس يف ءاملا نم ةريحبلا لخدي

 اهئيغ لدتعا ةنسل فصنو رتم اهردقو ابيف هامملا ةروف لعج هنا ٠ طقس ام نا لاقو

 سيسخ ريدقتلا اذه ناولو لوقا . اهعب ر ردقب وه ةب رودلا راطمالا هايم نم ةريحبلا ىلا

 نددزلا رمت ىلح هيلا دنتسا اجر ًاتكر هذاغتلا نمسابالف ضايفلاو تابافلا فيثكريغإب
 نا
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 وعدي_عادنم سيل ذإ ةديدس ةحيعصتامرتقملا هذه نايف ءارمالو .'"”دهملا

 . نوبير لدانج دنع ةنزاوم ةرطتق ءاشذا نكما اذا هايملا بيسانم عفر ىلا

 قم ىلا رهنلا عاقو ةرطنقلا شرف ضيفخ وماما كاع لع يح يذلاو

 ينلاايملا ةيك طاقسا دمب كانه ةعجاضلا ةريفولا هايملاب ًاماك عفت قىتح فاك

 تميقا ول هنا لوقي يوبيد رتسملا نا مالكلا ىراصقو . ولا يف راني لات

 قحتف نوءبرا امل نوكي هجرخم نع تارتموليك ةرشع ىلع يابأ رهن يف ةرطنق
 نفقا قص راتما سوال اهنقزذ فوكو راتما ةنالغابتعت ياا رتسترك تح

 ةيحالصيف نانثا فاتخيالو:اذه . بولطملاضرغلاب تعامل يدايتمالا اهضنف

 ةيسلا ىلا قراشاو) هب هلال قرزالا لدسلا 1ن نح :انانتا رق لوم

 نم عاق هليسم نم مخل هزل نال رادصخا دشنأ ىلع هت رج يف باسفي

 هعاق يف ميقأ اذاو ٠ ًاليلق 0 معلا هذه ىلع هايملا ددبت ناك اذلو . رخملا

 هاملا فشقرت ناجلخ هقوف نمل تقّشو موطرللاو سريصورلا نيب ايف سبح

 .ًاروسيم الهس فيصلا لصفيف ةيقرشلا بلاقالاو ةريزملا يضارا هاورإ حبصال
 اذا يتح ةريطخ ابنا انؤسي ةيسايس ةيلود لك اشم هل ةريحبلا عقوم نكي

 دش رتمأ ىلا لعؤت نأ يفتي موزللا ب باب نف ىلمعلا اذه لثمب مايقلا قف

 هذه دقع هيف لحت موبي نأ دق هنا وه هيف بيرال امتو .ةلج ةنع لدع اعرو

 نف اذا . ًايظع ًايعيبط ًانازخ ةريحبلا هذه لمج ىلا ضهتن, رئقيح لك اشم
 ماظن ءارجال ىرخأ قئارط نع ثحبلاو عورشملا اذه نع لودسعلا متحلا

 قرزالا لينلل ةرواهلا يضارالا يف يرلا
 (تالالش) لدانج سأر دنع سيح ةماقا ناكما ىلا ةراشالا تقبس دقو

 يف هايملا داريا دفريف ادودحم ”هاعوتسم نوكي نارخ ةنم لمحي صريصورا
 لصحم ذافنلا عاطتسم عورشملا اذه ناكاذاو عيب رلا رهشا يف وأ ءاتشلا لصف

 اوعأ ةئس ندنل يف عبط هدعب امو « ناوصأ نارخ » باتكملاط )1(



 ا

 امقعلا كون عارهابلا ملطتلا يضتقي ماو ةبولاعملا ةدئئافلا هنم

 . داريالا ةدايز نملئاط امل نوكي فارطالا ةعساو ضرا رومعملا يف ناكاذا

 يقرشلا نادوسلا ايقس اهيلع يتلا ىرخالا رهمالا رابتخا يضتقي كلذ ىلعو

 اذهل اهمادختسا ناكمالا يف ناك اذا ام يف رظنلاو قرزالا لينلا اهي الثم

 نم اهءوشن دمب اهعيججو ةربطعلاو دحرلاو ردن د يهربثألا هذهو . ضرغلا

 يف بضنت اهنكحلو لويسلاب اهذم اهلكو ٠ نادوسلا موت رياست باضحلا

 أهدم ةمج يف اهنكلو اهلياسم يف ثكمت كئارت ضعب الخ ام فيصلا رهشا

 تايافنلاو ءاذقالاب ًائوحشم ءاملا نم ًامسج ارادقم قاتسق
 رادقم يا امهعاطقو امبليم نع 5 الف نيلوالا ني رهنلاب قاعتي ام اما

 عرما نم اهضعب نوكي ضرا يف نآةشي اهو ليلقلا رزنلا آلا امهتدام
 اهتطساوب نكمي يتلا لئاسولا ترسيتولو تادوسلا دالب يف يضارالا
 رسيتل فيصلا رداوبو عيبرلا رهشا ىف اهب عافتنالاو امهضيف هايم نازتخا

 ..ىلتا ةبطلا تورم رئاسو نطنلا ةغارزا ةمانع اين ةزيك ةعئاسسم لمح

 ىنسَتي تح ض رنا اذه لثمل نيربنلا نيذه ةيحالصب يأرلا تب عاطتسنالو

 مويا اهرابتعا ي يضتقياذأوأ اهب ةقلعتملا قئاقنملا ا هيف رظنلا ناعما

 ةترفس ىف يوبيدرتسملا ةنيتو ةاديعت دقق ةريطنلا نيت انا «دْيلا داريا ودام

 ةافوتسم ريغ اهنكلو باتكلا اذهب ةقحام ب ةلاقم هيف فيلو 0 وخلا

 باضحلا قرافيو ةيبرثلا ةيلامثلا ةيشملا ةيالملا فس نمأشني ةربطملاو

 « انيوأب هو « غناوج » ضورأب ابكرابنأ ةثالث نم ةجازمو . تابالقلا برق

 لايشلا تمس يف نوكي ءارحصلاب هجامدنا دنع ”هار ةماعو . ا

 نا ىلا هريس مزايف برغب ًالامث فرحي كانه نمو بجو زوج ةلح م

 رابنأ ةدع ةيقرشلا باضحللا نم هيف عرفيو رد نع بونملا ىلا لينلاب لصتي

 ريرقتلا اذه نم ثلاثلا بابلا رظنا ' )١(
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 ابقرتخي يتلا ضراالاو . ةيمحالا يف ةريطملا ره لضفي وهو تيوس

 امل ترسيت اذاف ةبيط اهتنيط نكلو اهتاوم يحي هلام مويلا امل سيل ةربطملا

 سرغو تين لكل ةمركم نوكت يلا لئاسو
 لابقتساو ءاتشلا لصف يف اهو ( تيتسو ةربطملا يأ ) نارهنلاو اذه

 ةديعب ةريبك لئالظ ''”اهالختي لامرلا نم ًانابثك اههاليسمنوكي فيصلا رهشا

 ناكردي ريمتبسو سطسغا يفو . وينوي رهش يف اهضيفيا امهدم نوكيو روغلا
 تانح يهو تاّرذلا نم ريثك ءيث اههايم يف حبسي ذقيح اعضيف ةيلاع
 الق قرصتلا ريس: ضنغلا نانا قو تاباثلا قاروا .ةراثثو ةنشاكربلا روخفلا

 ىتح غادرلاب ةنوحشم يف ضيفلا نابا يف اماو ةقئار ةيفاص هايملا نوكتو

 اههتروف ةروس رسكتت نيثيكم ريغف اعضيف اما .'''نبلا نول ”يعض اهنول نوكيأ
 ةيفاكه ايم دجوت له يه اهصحفت بجاولا ةلكسملاو ٠ لحع ىلع تءاج اك
 ءارجا يف عورشلا ممصي ىتح ةغدرلا ضيفلا هايم بوضنرثا ىلع نت
 عومج ناىلا ًادنتسم معن يوبيد رتسملا لاق .ضرفلا اذهل ةقفنلا ةظهاب لامعا

 نب رشع ءاهز غلبي تيأس ربخ طالتخا ةطقن تح يونسلا ةريطعلا رهن فرصت

 ةدام عسي نازخ لا ينك ةينكلا هذه فيفطو بكم رتم نويلم فلا
 راطقالا ةديعب فارطالا ةعساو ضرا ءاورإل ءاملا نم ةريفو.

 يخي لاوزلا ليجم ةربطملا ضيف نا امب نكلو ديدس ”باوجَل اذه ّنا لوقا
 دوصقملا ضرئلانأفاو غادرلاهايمفارصن دعب "ضيا فرصتناكاذا ام لنا
 ىدميف تافرصتلا جارختسا ةمباتمو داصرالاب الا اهقيقحت ىنستيإل ةلأسم يو

 ًابكم ًارتم رظتناوأ ةفرصتناكف +١0 ةنسيف هربطعلا يوييدرتسملا دبس (1)
 رادقملا اذه عبر 1808 ةنس يف تيتس رهن فرصت ناكو ةيناثلا يف

 هام ةدام داوسل دوسالا رحبلاب ةربطعلا ربت برعلا يمسإ (؟)
 قابكم ارتم وذو نم ل309 ةئس ربمتبس ١ يف ةربطعلا فرصت طبه م(
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 مل اهنكل ةيضرم0٠4١عو ١6٠7 ينس تافرصن تناكدقو . تايلاوتم نيتس ةدع

 مسا ةنس لكل ضيفلا ةيلاعو هايملا عافترا لع تلدف بولطملاب ةيفاو نكت

 ةروريص ماياىلا ةراشا ريخب ءاتشلا رهشا لالخيف اهمازتخا نكمل اهايملا رادقماهب

 زارط ىلع ناّرخ ةماقاب يوبيد رتسملا ريشيو . ةردك اهب وشبال ةيفاص هايم
 دعب دسيو ءاعج ضيفلا هايم زايتجا رسمتي هب نا لوقي ٠ ناوصا نارخ

 ةل< نوكك نا ةحرتقمو .ًايقث رهلا ءام ريصي موي ةركملا ةئيملا هايل ءاضقتا.

 ءاملا لواتيال نككو ءلفاسا ضرا هب قستق ناّدلا اذهل ًاعقوم ةبرقلا مشخ

 رخآ نازخ ميقأ اذا آلا يوترتال يهف تابالقلا ةدلب و ةلحلا هذه نيبام يضارا

 نال ةقفنلا ظهاب نوكي عورشملا اذه نا ةبانجهاري يذلاو . هنع بوتملا ىلا

 نيفلا ىلا دحاو ردقب نوكي ديدش هتحو تيقس رب عمتج قوف رهنلا ليم

 ًاقهاش نازللا نوكي ناب ةرورضلا ضقت ىتح رارقلا ديعب رهنلا يداوو (لس)

 ةلصال هناولو وهو رخآ عورشم دجوي هنا ددصلا اذه يف لوقا . ديدم
 ريدج وهو نادوسلا نم مسق حالصا ىلا يدي مءارجا ناف لينلا دارباب هل

 ريدقتب اهب ماكتحالاو شاق رهن هايم نازتخا وهو الأ باتكلا اذه يف ركذللاب

 عورشملا اذه ردت ناكدقو السكب ةفيطملا يضارالا ءاورا رسيت, كلذبو

 ةريخلالا '''هتاحر يف يوبيدرتسملا اهيلا ىر يتلا تاباغلا ىدحاديف يّورتلاو
 عاقصالا كلن ىلا:

 ةيالعلا فس نم ةجرختو ليسلاب هضيف يا هدم ةربطملاكر هنلاو تلق
 نم يبرغلا لامثلا تمس يف ًابهاذ ةّنِب رفورج نيبريسيو ييلامثلا ةيشدملا

 ةمظعم ربتخا #10 ةنس سطسغا ٠" يفو ربوتكأ < يف رتم ١59 ىلا ةيئاثلا

 ىلا طبه هرابتخا موي نم ًاموب م. دعب يأ ربوتكا ه يقوابكم ًارتم م.م ناك
 ةيناثلا يف ةبعكم راثما مه“

 يوبيد رتسملا رب رقت نم ثلاثلا بابلا رظنا )١(
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 :بابت الاب م ؤام ذخر كانعو نيسوق باق: لع ةلبك نم قوكي قع تاما

 لامثلا بوص يف ةمقاولا نابثكلأ يف صوم مث ضرالا ىثنيف
 يف ةفط نوكتو ةنسلا يف امو نينامت قوف ام ىلا رهنلا اذه دم لوطي الو

 ابي نوكي ةنسلا ةيقب يفوربمتبس رخاوا يف فَلا هيرتميو هيلوي رهش لئاوا
 ماظننا ريغ ىلع صاقتتناو دايدزا نيب ميدتسم هير هضيف نابأ يف اما . ان

 0 نيموي ةدم نيياحالا يف ةضوخ ركذمتي دقو . رق القو امهيف

 هئافتخا بابسا ريكا وه اذهو ركملاو ةردكلا طرغم هضيف نابا يف ُهوامو
 لق اذاف . غادرلاب ًاثوحشم نوكي ةكرلا سار ىلا هريصم دنعو . لامرلا يف

 اهتدام تطقاستف غادرلا ةكرح تدمحو ةيرملا ةعرس ترتف ضرالا رادحنا

 ةيفاصلا هايملا اماو . قحممي مدار مدسني كلذبو رهنلا رارق يف ةبسار

 ريش يوبيد رتسملاو اذه .ابيف يا بهذ 5 ضرالا هجو ىلع حيستف

 يكأتت رمل اذه ةكر سار ةب رقم لع نافل ريك دقت طوع ةماقاب

 هايم ءارجا كلذب رسيتيل هيدناج ىلع ضرغلا اذمل ماقت فورج نيب نم هايملا هيلا
 .ةيسار تيئتسا دق غادرلا نوكت نا دعب و .”لتمي ىتحلفتحملا اذه ىلا ضيفلا

 لمحي عيزوت عرت ىلا فورملا يف ماقت فير صت رطانقن ذه ةعارلا هاما تقررست

 ةنمزا يف امان اطبض رهنلا هايم طبضن طفلا اذه لعو . اهذخ آم دنع ماها ال

 تامواعم انيدل نكيلاذا نكلو بئاص يأر اذه نا يل حوايو تلق . ضيفلا

 ىراالف ضيفلا نمز يف رهنلاتافرصت ةفرعم م عم بيبسانملا رماب قلعتت ىرخا

 دح يف عورشملا نا كلذ يف لاقي أم لجو ٠ ى ىودجو ًالئاط ٍمالكلا ةدايز يف

 1 ةبسانم تاهملا كلت نال . لمفلا ريخ ىلا ' نار ديدس هسفن

 .بعكم رتم ةثع يدايتعالا شاق رهن ضيف فّرصت يوبيد رتسملا ردي (1)
 .نيياحالا في ءىجي نا دب الو لوقا مويلا يف بكم رتم نيبالم ةيناهب وا ةيناثلا يف

 رادنملا اذه نم ديزأ فرصتب



 - "ا -

 نادوسلا ءاحنا ضع. يف ةدوجوملا باعصلا نا ابو . اهيف ّيرلا نوؤش ةبقرتلا

 ةلسك يلاوح ةعقاولا تاهجلا في كلذ ردقب تسيل نيلهالا ةلق ثيح نم

 لبقتسم يف أمصحفت بجاولا عيراشملا لوا عورشلا اذه ن وكينا اذا يضتقيف

 نم اهب قفترت_ يتلا هايملا نال 0 راشملا نم هريغ لع لضفلاو ةيزملا هلق مايالا

 بولطلا عيراشملا نا ملعاو . لينلا داريا يف رثالا نم ائيش ثدح ال هئارو

 لواتتت ال باتكلا اذه يف اهتفص داريا انل قيسو يقرشلا نادوسلل اهؤارجا:

 ثحبلا قيقدتو ءاصقتسالا دنع دج اذا مث . طقف ينيصلا يرلا ةلئسم ألا

 قرزالا لينلا هايم داريا ةدايز ليحتسي هنا وأ ةظهاب ةقفن يضتقي اهب لمعلا نا

 اهنا ىلع . ةرللب اهرما لافغاوا عيراشملا كلت ليجأت ىلوأ باب نم نوكي.

 ال ينلا ةروك ذملا يضارألا ةرامتو بصخ ةدايز اهب نكك ىرخأ ةقيرط دجوت

 هذهو .اهتجاحب فاو ريغ هايملا داريا نا ( اهريغ نع لاقي اك) اهنع لاقي

 تابنتساو بوبملا ةعارزل يوتشلا يضيفلا يرلا ماظن ذاخنا يه ةقيرطلا

 ىرخألا ةيوتشلا عورزلا

 اذه نأشب قباسري رقت يف تءاج يتلا تاظحالملا داربا نم سأبالو

 فِ درو دقق . ركذي '”رييغت اهيلع أرطي مل هيف ةنيبملا ءازالا نال حاارتقالا

 ةينآلا ةرقفلا روكّذلا ري رقتلا نم نيرشملاو ةبداملاو نيرشعلا نيتحفصلا

 قرزالا ليثلل ةرواجلا ةيعارزلا يضارالل روظنملا قيقا لبقتسملا نأ » .

 يتلا ثورحلا قاطن عيسوت يف لب ينيصلا يرلاب ناش هلام يف ًاروصحم سيل

 ةمقاولا ضرالا نم ريبك ءزجو ةريزملا ةبرت اما . ءاتشلا رهشا يف اتيت نكمي

 نادلبلاو .ةطنملا دوجأ ةّضرا جرت دنحلا نم ًاينق هباشتف رهنلا يقرش

 راطمألا وهو ًادج يهم لماع نادوسلا صقتني امنِإو ًاميلتا تالئامتم

 ام يف ةيزيلكلالا ةيجراخلا ةراظن ةثردصأ يذلا قرزالا باتكلا بلطا )١(

 ١484 ةنس * ددع ةي رصملا رايدلاب قلعتي.
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 ةريغص تاحاسم يف آلا ةيوتشلا عورزلا تابنتسا نكميال هنود نمو ةيوتشلا

 نع اهب ةضاعتسالل ضايحلا ةماقإو عرتلا قش يضتقي كلذلو رهنلا فناكت

 نم ينونملا مسقلاو رانس ميلقا حبصال كلذ ”متولف .اتشلا لصف يفراطمألا
 .نوك داك امهتبرت نال ةطنملا ةتبنما مالا ميلاقا دوجا نم موطرملا ملقا

 صاخ هجو ىلع مئالب. ءاتشلا يف ميلقالا وجو . ةنيمس ةنيط نم الك ةيكرم

 متيَق سمشلا ةرا رحب اركحاب اههامت لككتسن ةطنملا ناف بوبملا تاينتسا
 ةيرصملا رايدلا يف هأيملا داريا ديزي ءاتشلا رهعتا يفو . سرام روث يف اهداصح

 . قرز الا لينلا نم ءاملا داريتسا نم ررضال ناوالا اذه يف و يرلا تاجاح نع

 طرش,  ةعارزلا قاطن ميسو يف روللا اذه يف يرلا تا اشنإ رصح يتوق

 داليلا ةحلصم ىلا رظنلاب الايبان رولا يف عورشلا مصل لهالا لاملا فوت

 فراضتلاو زارحوبا لاصبال اهؤاشنايونملا ةيديدملا ةكسلا نا "مث . ةيرصملا

 يتلا ةطنملا جيرخت يتلا ءاحتالا كلن في قشن فوس رعألا 0
 كم دروتست نا دبالو ةيوروألا قاوسالا يف دنملا ةطنح ىلع لّضفتت

 حيبلتلا الا هذه لثم ةركذميف ىتعسيالو اذه . ةميظع ريداقم اهنم زاجملاو

 وا ادعو 2 لمشت لامالاب يمف يضارالا هذه "ير ةمزاللا لامعألا ىلا

 ءالعال كلذ ىلع مالكلا يل قبس امرهنلا هايم ةنزاومل سابحالا نم افي

 م ىتح نييناملا ىلع ضرالا يرن بولطملا بوسنملا ىلا هايملا حطس

 عرتيف اهعزوتف نيتفضلا الك ىلع نازاعا مامأ ع هيمان عا ا

 ؛اذهو . اهتسيبطو ضرالا رادحتا بسحب 0 عرتلا نم عومجم يفوأ هيعرف

 رسيتي ناب كلذ . اهتدح تاذ ىلع عرتلا ةقيرط ىلع ةيزملا هل نوكت عومجملا
 يضارالا هذهو قرزالا لينلا اهملحي يتلا غادرلا هآيمعب ةطنملا يضارا رمش

 .ناكمالا ٍِق ناك ذلو ةندفالا نم نيالمع اهتحاسم ردشو ةياغلا ىلا ة ةعستم

 « ىهتنا راطمالا لصف يف ةرذلا ةعارز ةعساو ضارا 5
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 موطرملا لصت ديدح كس عورشم ناك مدسقت ام ةباتك دنعو لوقا

 نم ملعب نكي اهو مابالا لبسي ىف ءارجالا نكمي دعي رجالا رحبلاب
 اماو ريسبلا رزتلا الا ءاتشلا ةئمزا ىف قرزالا رحبلا تافرصتب قلعتي ام رمأ

 م. نيتلس ىدم ىفو ريربو نكاوس نيب هكسلا ءاشناب ءىدب دقف مويلا

 اعيرس لاملا صنت نا اهماهتتا دنع رظتنيو ”موطرمللا نيبو اهنيب لاصتالا
 قاوسا ىلا قوزالا هلا ءاضا رم فارق تلم نق يرطرستو

 برعلا دالبو ابوروا
 دق قرزالا رحبلا تافرصن نا هايملا دارياب قلعتي اميف لوقا

 موطرخلا سيياقم تلدو +١60 ةنسويام رهش ذنم يلاوتلا لع تجرختسا

 نود ام ىلا هوام طبهم مل رحبلا كلذ نا ىلع ةيلاخلا نينسلا عبرالا ىدم يف ُق

 ٠٠ يهو اهركذ ينآلا ماالا يف الإ نينسلا كلت يف قس نبع بوب
 ةنس يف اماو . ١1١م ةنس رياريف هو ١9.0 ةنس رياربف لوأو ١و١ ةنسرياربف

 نريسملا نا ملعاو ' يرسل اذهب تن دنت شراسنإرا يوك خا 0

 يف ةيناثلا يف سمكس رتم ا يواست موطرخلا سايق أ أرتميتلس

 اذه لثمو مويلأ يف ب نك را روما هانم وح وأ فرز الا شتلا

 لقألا يف ةيوتشلا عوررلا نم نادف فلا ةنامعامت ءاورإل يفكي فرصتلا

 ىلا رياني رهش ةماع يف ةروكّذملا نينسلا يف تافرصتلا كلنت تغلب دقو

 قوفام ىلا فرصتلا لدعم راص دقق ربمسد لِي اماو ريثكب كلذ قوفام

 نوكي يوتشلا يرلا نا اجو .نهنم ةنس لكل ةيناثلا يف بمكم رتم ةئامسخ
 ةحاشم الف رياربف رهش نم لوالا فصالاو ربانيو ربمسد يرهش يف ٌةمظعم

 لوا” قرالا ل 0 ير لفكي ام ءاملا نم رهثلا يف نوكي نا يف

 ةجحملاو . 90+ ةنس ضيف لثم ”لقملا ضيفلا تاذ نينسلا ىف كلذ نوكي

 طقف ًارتميتنس رشع ةعبس ردقب هايملا بوسنم طبه رباربف ٠6 يف )١(
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 هذهب فقرزالا رجبلا هايم مادختسا هجو يف ماقت نا نكم يتلا ةدحّولا

 امم رثكأ ةليوط ةدم كلذ دنع قرغتسي ناوصا نازخ <التما نا يه ةيفيكلأ

 بجوي. يذلا يفاكلا ببسلاب سيل اذه نا تلق . رضاحلا يف همزاتسي

 ضيبالا رحبلا يف اماشناب راشملا لامعالا حاجي "مت اذاو . عورشملا اذه كرت

 نوكي ولو اذه . ةحلا كلن" تطقس ناوصا ىلا ةباجتملا هايملا رادقم دازف

 6 ) سريصورلا يب ونج ريغص نازخ ةءاقإ عاطتسملانف كلذ فالخ ىلع رمالا

 يل ام . ءاتشلا لصف يف قرزالا رحبلا هايم ةدايز هب رسب ( هناي قيس

 ةسوها تاذ سابحا ةماقا يضتقي رهنلا اذه ىلع يتلا يضارألا ير ىتستي
 كاتل يفاك دحاو سيح ةماقا تلا مجارلاو كلذل ةقفاوم هنم نكاما يف
 يف ءدب ءىداب عرشي نا ىلوأ باب نم نوكي مث . ليوط ردمأ ىلا عاقصالا

 فاملا ىلع ةمقاولا فارطالاو ةريزملا ضرا نم للعالا مسقلا ءاورإ رما

 لاغدألاو تاياغلا نم ةفوشكم كانه ضرالاف يتدم دو نع لامثلاىلا يقرشلا

 07 اهنا ىرب ديدملا كسلا طخو موطرخلا ةئيدمل اهترواجم ىلا رظنلابو

 حجرملاو . بوذملا ىلا ةعقاولا ىوصقللا حراسملا نم حالصالل ةيلباق:

 قح م !ينلاب دحر رهث قتلم قوف نوكي مقوم يف يف سيلا اذه ما
 نم اى عطر أم ام الو لامشلا تمس يف يقرشلا اجلا ة عرق باهذلا 1
 ايف ةيدأتل نمزلا' لب بس ف ةزورتغلا كعف اذا 2 20 ريبكلا يراجملا

 سابحا ةدعوا دحاو سبح ءاشنا ٍفشنيح يضتق ةيبونملا يضارالا ىلا يرلا

 ”يرلا قاطن عيسوت ةرورض ىلع لدي ال رهاظلا نك ةيلبقلا رهنلا ءاحنا يف

 يف ضرالا بيسانم ةبسن ىلع ًايظع نوكي نأ بجي هايملا عامترا نا (1)
 وه هيف رانا يورتلا بجي يذلاو . ًاجودزم سبملا نوكي نا حجرالاف راطقالا كلت
 لصح اذاف يونج ةلمقنلا كلت نع 17 رملا يف سيلا ةماقا قفوالا ناك اذا ام

 ل او دادزت عيزوتلا عرف كلذ



 دو

 . ةلّيقتسم ةريثك نينس يف ركّذي ًاميسوت راس يلبق ةمقاولا تاهملا يف
 ةماقا نكمي اعاو ةلئاط ةقفن مزاتسن ناجلللاو عرتلا قش ةقيرط نا م

 تا_يهوزاو نياهالا ةدايز ًاقيفو نوكي ابيف عسوتلاو ًاحيردت لامعألا هذه
 نأش ةيقرت ىلع اريثك ناعأل سبملا اذه لشم ءاشنا يف عرش ولف . يرلا
 رحبلل يهرثلا بناملا ىلع ةقيض ديدح ةكحس طخ دم اذا مهلا ةعارزلا

 لش رسبتي طملا اذه لثم ءاشتابف . يتدم دوب موطرخلا لصت قرزالا

 "ا ا ل ا

 ردح موطركا ن :رع لامشلا ىلا ةمقاولا تاهملا تافص يف ثحبلا لبقو اذه

 مزاتسلو قرزالا رعبا تضر ا قىزغم 2000

 ماقت تاوه قرزالا رحبلل عورشم ىفو و لضنا نأ 8 رم د

 ناز أبي ةريحبلا هذه ريصتف اناس ةريخم نم هجر لع ةيزاوم ةرطنق

 لك اشم داوي هءاشناو تادوسلا دودح جراخ ةعقوم نأ الواو ًاهظع

 رحبلا ةدام ةدايزأ هريغ رخآ عو رشم ىلا حومطلا نع ىنغ يف انكل ةيسايس

 فاالآ ةئالث مسي ةقفنلا ديهز نازخ ءاشنا ناف . فيصلا نمز يف قرزالا
 . يقرشلا نادوسلاو ةريزملا يضارا يرل ينك ءاملا نم بعكم رثم نويلم

 .لكردو ةددعتم ةيقك نيعلا هذه مقوم قاعتت يف جلا لئاسملا نا انؤسو

 ريغ لجا ىلا عورتا اذه نع ء لودملا نا يل حوايل ينا و هن وسلا بعصتسلا

 عو رشم عا رو ثحبلا حرصا دقق[ حصص اذاو ديبكا ارما تاب 0

 . نادوسلا ءاوطا يف يرال ةيعاتص لامعأ ثادحا اهنم نوكي رثكاوا ٍدحاو

 رياربف رهش فصن ىتح ًاراردتسا هايملا داريتسا نكما اذا هنا حجارلا نم (1)

 .يف براجتلا تلد دقو . رايدلا كيتاه في ةريكر يداقب نطقلا تابنتسا رست

 جتتأو منيأأل رياريف 1 ىلا وينوي رهش ةرخآ يف نطقلا عرز ول هنا ىلع نادوسلا
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 بسحب ةبترم ترأثلا اذه يف اهسرد بلطتني يفلا عيراشملا نايب كاهو

 اهتيهأ ةجرد

 ثحبلاو يندم . داو راوج يف قوتي نرخ ةماقال عقومرايتخا (ًالوأ)

 ىربكلا عرتلل ةبولطما تاعورشملا يف ثحبلا لوانتب عورشملا اذه لثم يف
 هب رغو قرزالا لالا يرش

 دنع دسي نادوسلا دالب يف ىعوتسملا دودحم نازخ ةماقا ناكما ( 3

 رب وتكا يف ءاملاب هلم نوكيو اهنع بونملا ىلا وا سريصرلا عراسمو لدانج

 رياربفو رياثيو ربمسد يف قرزالا رحبلا داريا ةدايزأ محلا ريشونو
 هايمب يرلا لاح حالصا هئارو نم نوكي عورشم يف ثحبلا (80)
 ةدمملا هعرت عم ٠ ضيفلا ءاوواب لدعت طوع ةياقانا كلك شاق رب

 ةريطعلا رهن يف هايملا هب نزتك دس ةماقا 0 ثحبلا هاون

 رفلا مشخ ةلح نم بر لاب

 ثادحا تراكاذا اب مل دحرو ردند يره ا ص امساك

 روسيم انكم املوط ةفاسم نم طق يف تانازخ

 انآ اعنا ةهفتولا هله وم ةريطتلا ىداو: لاوخلا يف ىضققلا . '( اسداست)
 اهني ام ضراو موطرخلا ة ةئيدم نع لامثلا ىلا رهنلا يداو لاوحاب قلعتي ام

 اهنكلو قرزالا رحبلا يداو لاوحا نع ًايلك ًاقالتخا فلتخ اهئاف ريرب نيبو
 بونج يفو كلائه رطملاق ةهباشلا لك القد ميلقاو رصم ديعص لاوحا هباشك

 زواجتن ال ةيعضوم ةديدش فصاوع نع ةرايع وهو سايق ريغ ًاضيا يدنش ع

 همت ءارحصلاو ) هيهناجالكلع ةبرتلا ةئيمسلا رهنلا ةيشاح لا مث . ةعقبلا كلت
 لاوحا نيس يف اهعابتا بجاولا ليما ةقيرطلاو ٠ ةعسلا ةطرفع تسيل (|بب

 ىربك تاحاسف ير ينكت ىبلا ةمخض ةعفار تال ةماقأب نوكت اهيف ير

 . ضايح ىلا اهنم عطق ضعب ليوحتب عافتنالان دك هنافاضناو ..نضرالا نم



 مب

 تاواش منت يتلا ىودملا ىلا ةبسنلاب ةئاط نوكت كلذ ةقفن نا لع

 اراك له ايمارقكو طويسساو ناوتما نوي راق ىف ةماعلا ىلا لاوحنأب

 ةعارزلا بقاطن عاسنا لهسي يذلا ءيثلاو . نكامالا كلت ىلا اهتروصو.

 . املوط عيجج يف ارم ديدحلا دكَس طخ دوجو وه ًايظع ًاليهست رايح

 يرلا قاطن عيسوتل ةبولطملا عيرراشملا عوضوم نع ضارعإلا لبقو اذه

 عورشلا ناشل ةملك يل موطرللا رع بونحلا ىلا ةعقاولا تااهملا يف

 لوقا . نادوسلل ةيقر ناويد ميلظنت و ينعأ هيلا ةراشالا تقبس يذلا يناثلا

 ةرفك ًابيفيورتلاو اهؤاصقتسا بجاولا ميراشما نا داريا مدقتام جتتتسي

 تنادق ةعاسلاىرا ينو ًاريثك تحبو اليوط ًانمز قرغتس|هيف رظنلاو ةددعتم
 ةيئازيملا يف دصري يونس غلبم صيصختو ةمدخلل نيملاصلا لاجرلا ءاقتنال
 برتالا يف اهئارجاو ميراشلا هذه دادعإل ًايفكنوكي ضرغلا اذهل

 ملعت تناو اذه . ةفاك ابايصافت يف قيقدلا ثحبلا هيضتقي ام بسحب لجاملا

 تحن بلاغلا يف تاعج دق تعْضُو يتلا عيراشملا نا باتكلا اذه ةياور نم

 تاينازيما هذه جارختساو . دعب ايف جرختست يتلا ضرالا تاينازيم مكح

 يف ”يرلا لامع لع بجيام لوأو ةنع ةحودنم ال بزال ةبرض نادوسلا يف

 طوطخ#ب لينلا يعرف الكىلع ضرالا تايروتسم جارختسا وه امنا راطقالا كلت

 : .قوزاالا ليلا رف ىلا مث نعالا ىنالبا ىلا ةزيزللا تاي وم. ةيطرق

 لامتالاب ةصتتخلا عيراشلا تل وكت تايوتسملاو تانئازيملا هذه ماتا لبقو

 اياضق ىلإ الا دنست ال ًائيمختو ًاسدح ةلاحال اهتاقفن تاسياقمو ةيعانصلا

 جارختسإ ةمباتم وه ذخأملا اًذههيعدتي يذلا رخآلا بلطلاو .رقماع ةيضرف

 ةماقا ىلا ةيعاد ةجاحلاوالأ . اهيف عسوتلاو اهبىدب دق ناكيتلا رهنلا تافرصن"
 . نكلوليبقلا اذهنم ةايشا ترشوب دفلو ءاهيلع فارشالاو ةملاص ةتباث سياقم

 ةفرعم رهنلا بيسانم ةفرعم ىلا لصوتلل ريثكب كلذ نم رثكأ وه بولطملا



 - عر -

 .ىلع يضتقي يتلا بلاطملا نمض يف ةئالثلا لاطملا هذه تركذ دقو . ةحيحص

 نرغلا وحن نم اهريثكتو اهديدمت لهسلا نمو ءاه ربحت ىلا اورداري نا ّيرلا لامع

 مزملا نمو. ىلعألا لينلا تاهج يف ًارددعت اهباهذ منمو هايم نوؤش رييدت ىلع

 ضرالا ىوتسم جارختسا نوكي يِتح كلذ يف حروطتلا مدع عوضوملا اذه يف

 مث . ًاديمب وش راس دق اهب لمعلا نوكي ناوا ةماظن "مت دق اهتاينازيمو

 .نيذلا لامعلا ىلا ريشت ليصافت باتكلا اذه نم يناثلا قحلملا يف "ترك ينا

 كانه ”يرلا ةحلصم بيئرت اما . . مهلامحأ ةققت تاساقمو لمعلا ميغ ءدتسلا

 .هتابجاو نمو هل كر م مؤطر لا ةئيدم نوك ماع شنفم لع المتشم 0

 ريفا يلف اهدا ناذعادل 'لنّيبو اهتبقارمو ةرادالا مومىلع فارم

 يطمايتتحا دعاسم رخآ لماع كي را بلا شتفم 0

 نسا ىو م ةفئاط نييعت 9 ةصوصخم ثحايمو لامعا يف 0

 .مزلي 5 نمو ٠ ةمدقلا ن م كلذ يدتمإ اع عم نيينطولا نيحاسل

 ىرخلالاو ضييالا رحبلا يف يرن ةدحاولا شيتفتلا لاعل نيتئيفس دادعإ

 .ءارش ةيضاقلاماو فورا نوتيلا ف نفل ضيف رولا بي رق سطاغ امل

 .يعدتسي «يش كلذ ريغو مايخو ددع وحن نم تالآلاو تاودألا نم مزلب ام

 ليس يف ةظهابلا غلابملا قافنا ةينلا يف نكي مل نإو ةناف ةلججلابو . ةلئاط تاقفن

 .هأيم ريبدتل براجتلا ءارجاب مايقلل غلبم ضيم محتيف ىلوألا ةنسلا لامعا

 14 ناؤوتملا قر ةدلدفم هفالعتل اهنانا + نام ريك داع اهرغو نول

 26 .زاتسي ا سلغيرو ٠ "ل والا ةنسللهينج فلا نيرشعوةعب راب ةوردقدقف تاقفنلا

 نمةنس ةدم رابتخالا دسب ذا ةنسلا كلت ءاضقنا دنعاملك ًاليدعت ريدقتلا اذه

 ”اذا اوف رظنلا اذا ةيرصملا ةموكسملاا لمف . ةداي لا بلطتي نا نم تدب ال نامزلا

 ااعر لب ال روكّذملا غابملا نود نوككال ةيونس ةقفت نس ةماعلا

 ٍناثلا قحلملا عجار )١(



 - عمو -

 ًادضعم اهيأر ناك اذاف . لجسم داريإ نودب تايلاتلا نينسلا يف هتزواحن

 .ىّدس مايالا ةعاضإ حصي الف يأرلا اذه دادس يف بيرال ناكو عورشملل

 نم ةدافتسالل ينآلا ءاتشلا لابقتسا يف ةحاصملا كلت ثادحا بحي كذا

 ىلع عيراشم ضرع لجاملا بيرقلا كي رظتقيال هنا مث . ءاوحلا ةدورب

 2 ىرن لب دارملا وه اذه سيلو اهتفص تناك امم اهيف رظنلل ةم

 ء ثحبلا يف ةركفلا لامعإو رظنلا ماعناو قيقدتلا لاوحالا هذه يف

 كت انمز بيرالو قرغتسي كلذ . ًةفاك ابليصافتب اهفالتخا ىلع عيراشملا

 رمالا ءايلوا ىلع عورشملا ضرع يف نشات نق دسم عيبطا "ل نمزلا

 ةضرع ناكول امم ًاداصتقا رثكأ ايلم نع حلاو ةرتش لاغتشالا نين :

 منار جا يف عورمشلا دعب مهملع

 ةلئسم ىلع مالكتلا زاحيا نمادب ىرا ال ثحبملا اذه يف ضوملا لبقو
 ميظنت بوجو ىلع موقلا قبل ٍطأ اذا هنا كلذ ناكمب ةيمهالا نم يه ىرخا

 ابعجأ ةحلصلا لمح ناب يفق ةرورضلاف نادوسلا ميلاقا ُق ير ةحاصم

 ةحودنمال رما كلذ .امل اعرف نوكتو ةيرصلا لاغشالا ةراظن ةباقر تح

 يتلا ةيعانصلا لامعالا ةماقا لوانتتو ةتحي ةينف نوكتسف املامعا اماو هنع

 اذه هايم ماكتحالا نوكي نا بجاولا نمو . لينلا داربا يف نأش امل نوكيس

 ةلئسم يف ةطاسلا دعت مصبال هنا ةدحاو ةحلصم ىلا "هلك ًالوكوم رهنلا

 طقف ةراظنلا ةطانا بوجو يف نانثا فلتخيالو . ةلئسملا هذه لثم ةريطخ

 مسي نم لوا يبه نوكت نادوسلا ةموكح نا يف كشالو . هايملا ةبقارع

 ررقتنا نادوسلاو رصم ةحاصم نف . كلذ فالخ ىني نم رخآو رمالا اذهب

 اذه ذي رك هدام ةردقلا ةنوكحلا نا او عبو داما دع

 فلكت الو يرلا ةحلصم تاقفن عيم رصم 1 نا لدملا نف لاطملا

 نم اهبيصيس اهناولو ةرطيس اهيلع امل سيل ةقفن منال «يشب اهنم نادوسلا
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 رفوا عفن عورشملا كلذ ذافن
 لاغشالا ةراظن لامي نم ةفئاط ةروك ذا ةحلصملا لامت نوكي كلذ ىلعو

 .لآمملا الوه ناولو هنا لوقاو اذه . مهنيي لدابتلا حصي ةيرصملا ةيمومعلا
 تاذ ميراشملاوا لسيثلا هأيم ماكتحالاب ةصتخلا لئاسملا ثيح نم مم نيذلا
 نوكي كلذ عم مهنكل ةيمومعلا لاغشالا رظان رماوأ تح ىريكلا ةيمهالا

 اوطسييو مهئاراب مهعسو لكب نادوسلا ةموكح اودمي نا أضيا مهتابجاو نم
 ماعلا نادوسلا كاح فرصت تحت نونوكحي ةباثلا هذهب مهف . ةدعاسملا امل
 ةموكح اهلانت يتلا دئاوفلا لال ماظنلا اذه ماج نم ني ىلع اناو . هيدعاسمو
 بيلا برقا سارملاو ةريخلا يوذ نفلا لاجر نم ةمزؤرش دوجو نم نادوسلا
 ةقالع امل نوك<ي يتلا اياضقلاو لئاسملا يف مءارا نودبب ديرولا لبح نم
 .( يرلا بلاطم نع لصفتي الو كفني ال يذلا رمالا ) ةعارزلا قاطن عاسناب

 1 ريكا نأش تاذ بسرالو نوكتس

 0 7 ذر
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 مد# ةعاطلا جم

 رم ءايلوا ىلع يضتقي يتلا بلاطملا باتكلا اذه نم مدقت ام يف تنبأ

 حضوا نا ماتملا يف ةبجوا يذلاو ٠ لجاعلا بيرقلا يف اهيلا تافنلالا لينلا

 .بلطتتو ناكمب ةرورضلا نرم يف هيف تدّدع يتلا ميراشملا نا موقلل

 لينلا هأيم ريب تب عيراشملا نم قاعتيام لك نا لوقا . اهربدت ىلا ةعراسملا

 نيرادلا الك نال . "مئاد ٌريخ هيف ةيرصملا رايدلل نوكي ةينادوسلا راطقالا ْى

 كلذأو دحاو رب: ىلع امهتعارز ءاكز لّوعمو دحاو ردصم نم ”هءام در وا

 ردلب لجا نم ناشلا تاذ يرلا عيراشم نم عورشم جرختسي نا ليحتسي

 اهعدتسي يتلا لاومالا نا ابو اذه . رخآلا دإبلا 'هلماوع لواتتت الو امبنم

 ةحشال لكف ايوعلا كرجل وو ابتاشا نونظم ميرراشملا هده لثك ميل

 ِنا ١ يف لواثت : نا ذا يغذي نادوسلا يضارأ يرل ىربك لامحتا ثادحال مش

 تاذ لامعالا يف ثحبلا نااميو ٠ ةيرصملا رايدلل ةبولطملا لامعألا دحاو

 ةقالع امل سيل ةريثك بلاطم هبط يف لمشيس رايدلا كلت" يف ةتحبلا ةقالعلا

 دقق ىلعألا ليثلا ن نوؤش تت اهب يتعأ باتكلا اذه نم دوصقملا ضرغلاب

 ةصاخلا جراذلا اماوأ“ هب ًاتحام لعجو هتدح تاذ ىلع باطما اذه عضو

 هاف انسي ارنا ثمحبلا ىلا ةردابملا نكن' ناو اهئاف نادوسلاب

 لصفلا كي اهانيب ىتلا ةقيرطلا قست لع اهءارجا نا لاقي رد عسل

 ىلعألا لينلا نوؤش يف اهتقر يتلا ةذيثلا يف ت تل هاو رد لا

 َِ ام 15١1 ةئس يف ترشنو

 ةفاقأ يف مسوُي نال الها تألا ت تسل ةنادوسلا راطقالا نأ » .

 يتلا ةفصلاف م ايلا هده يف يرلا هآيم امل تديز ولو ىتح اهيف ”يرلل لامعا

 لوالا قحلملا بلطا 00(

 لل
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 دوقع يف اهراقتفا لج نال عافتنالا قح اهب عافتنالا امل ايبتيال اهيلع يه

 ىهتنا ٠ «"””نيلهألا دايدزا ىلا نوكيةيتألا نينسلا
 مويلا نادوس أميلع يتلا لاخلا قباطي ال ثالث نينس ذنم هانلق ام ”لعلو

 . امع ىربك ةدايز اندهع يف اوداز دق لهالا نوكي نا دعبي الف ةقباطملا مات

 ىلا ةبسنلاب ًادج نوليلق مهف مّدع انربكا اعم نكلو لبق نم مهلاردقم ناك
 موقلاو تاعاتلا ةقرفتم اهترامع ناف لهالاب اهرامعتسا دارملا ضرالا ةحاسف

 نيعارّلاب تْوي ملاذاو ٠ "”ثرحو ةعارز لها نودعي نوداكيال مرمجأ

 عيسوتو يرلا نوؤش حالصا نم نوكي الف هضرأ يف لعل نادوسلا ا

 حاجتب عطقي الو ىدملا ةريصق رهدلا نم ةهرب يف ةمات ”ةدئاف هئاجرا قاطن

 حرتقا دقو.٠ ةبرجتلا عضوم انو دنب آلا اهطوح وأ نالحترلالا ةقيرط

 .راطقالا كلترامعل اكيررمالاو نيصلاو دنحلا نم فئاوط بالجتسا موقلا

 ركل باتكلا اذه عوضوم نعاهجورخ ىلع هلام ف1 سرت يلا لوقا

 . لهالا ددع ىلع هتيلكب فقوتي ةعارزلا قاطن عاستا ناف نيب كلذ يف يرذع

 يبرغلا بونملا يف ًالجا دالب وهو كلذل ادحاو ادفرتسم الا ىرأ ال ينأو
 جرخا دقتف دالبلا كلت ةموكح عم قافتا كلذ ىلع عقو اذا ةشيملا دالب نم

 مو ةعارزلا نوئسحي اهلها نا اهوباتجاو تاهملا كلتي اوذّوط نيذلا نورايسلا
 لاضغ نوكت نا تدب الو ةيقيرفا لها ةماع نم ًقنطف ّدشاو انهذ دوجا
 يلاها له ذا ىلوألاف قرزالا رحبلاب ةفاملا دالبلايقأ لاصخب هبشأ ميلف

 نيعاررلا بالجتسايف ةركفلا لامحا لبق نادوسلا دالب ناطيتسا ىلع «ًالجلا»

 نادوسلا يف لهالا ةلق انرابك | نا مدقت امم موتي الو اذه ٠ ىرخا ةّراق نم

 ةيجراكلا ةراظن ةترشن يذلا قرزالا باتكلا نم يناثلا ءزجلا بلطا )١(
 ١9٠1 ةئنس دب ٌزيلكنالا

 موطرخلما يب ونج ةعقاولا تاهجلا ىلا عاملالا ةرابعلا هذه نم ضرغلا 69
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 . عاقصالا كلت يف يرلا نوؤش نيس ىلا "لا لو عوزت مدععىلا ةحل هيف

 لييفلا اذه نم يتلا لامعالا رشابت ملاذا هنا ىرتالأ كلذ سكع ىلع نأشلاف
 لاوحأن يسحت رسيتبال لمعلا رف عرشب مل ناف حالصالاب لما الف ءاحنالا كلتيف
 اهركذ مدقت ينلا ميراشملا عيمج نيرو اذا تاوملاف ب اهي اربح ةقارإلا
 00007 ) ريملا هيف مسوتي يذلا عورشلاو ٠ ءاطبا نود ن
 ف يا لاا رسب نا دف عرش ناب

 تمسُر يتلا عيراشملا نيب نا قباسلا لصفلا يف هاتين ثرلع
 قرزالا رحبلاب ناقلعتي نينثا اهيف لجاملا رظنلاب قحأ يه ةعبرا اهتطخ

 نم داري هنا قرزالا رحبلاب صتخب اهف لوقا ٠ ضيبالا رحبلاب نينئاو

 رحبلا يف سيح ةماقا رخآلا نم ضرفلاو شاق رهن ردت هيعورشم دحأ
 ةلئاط ةقفن مزاتسيبال هنا نيبتو يوبيدرتسملا بانج ةحرتقا لوالاف 00 ردحلا
 مهيضارا ىلا قاسن يتلا هايلاب قاشرالل لهالا نم يفاولا ددعلا راطقالا يفو

 ع 0 ىلا )رسيتيال رمالا نم نكي اعمو ةريثك هتاقفن نوكك نا دبالو
 دق نوكي يذلا لاما لضا نم اريد رجم داقتسمو هاتج درر لا (تنوقوم
 ةبولطملا يلا عيراشم نمام عورشم ص اذا هناف كلذ عمو . هليييس يف قفنا
 دقلو ٠ حاجي هئارو نم رظننب ناب ىرحا عورشملا كلذ نوكيسف ن دوسلل
 ةمساو تاحاسم يرب يني ام ءاملا نرم قرزالا رحبلا يف نوكي نا حضن
 واف ٠ ضيفلا ةليلقلا نينسلا يف ىتح ءاتشلا رههشأ يف ثورحلا نم فارطالا

 ل اذاو ٠ داربالا دادزال صريصو لا ني توما لانا رض تاذحا قكما

 رفع رولا ها توسل يب لع ست راف لولا اذه نكي دس
 رثقتيح عرشب سيلا اذه مت اذاف ةلئاطلا تاقفنلا هليبس يف قفنت أ

 رحبلل ًاعورمشم قحلاب ربتعي ال شاق رهن هايم ريبدتل عضو يذلا عورشملا نا (1)
 ليبستلا مسالا اذهب باتكلا اذه يف جرد دق ةيقرشلا ميلاقالا لزانتي هنا ام نكلو قرزالا
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 برق ىلا :رظنلاب ُهنال ةب رحتلا لييس ىلع نييناخلا نم 42 ردتلاب عرتلا قشب

 امهب ينعا قرزالا رحبلا ىلع نيعقاولا نارمعلا يزكرم نم ةيحانلا هذه

 مف يعارزلا حالصالاب عورشلل ًادج ةبسانم يهذ يندم دَوَو موطرللا

 ةقيض ديدح كس تميقا واو نطقلا ةعارز يف ًاريثكمسوتلاب ةديطولامآلاو

 تاهل كلت يف نارمعلاو مدقتلا لماوع تدادزال نيدلبلا نيذه نيب

 فلتخ رحبلا اذه لاوحا نا لوقاف ضيبالا رحبلاب صتخي اماماو

 هنوؤش حالصاب قلعتي عورشم لكف قرزالا رحبلا لاوحا نع 1
 ناوورنلا ةحلصا نوكي انعم ثكا رسم ةعلشا :تنوك هذافف دقاذا

 ءاوراب فعست موطرالا ةئيدم ةلابق ةراملا ةيفيصلا هايملا داريا ةدايز ناولو

 يتلا بلاطملا نم نيبتيو تاق ٠ ًاروكّشم ًافاعسا اهنع لامشلا ىلا لينلا يداو
 نا مه+ ةحفص باتكلا اذه ىرم رشع عبارلا لصفلا يف اهركذ قبس

 ةينازيم ةلالد طرشب ميراشملا نم ”هريغ لضْفي ضيببالا رحبلا عورشم

 طلتنعو روب نيب امفلينلل جياخ ثادحتسا هادؤمو . هثارحاناكما لع ضرالا

 اهركصذ مدقت دق عورشلا اذه ديأتل تميقأ يتلا ةلدألاو ٠ طابس رهن

 ةقطنم لزع نع مت ينلا ىربكلا دئاوفلا اماو هراركتلا ىلا ةجاح الف ًاليصفت

 عيضولا ميظن ليسكع لامثلا تمس يف هلا 5 ٍدحاو بناج ىلا مقانملا

 رو ضرغلا مهف ربكآلا اللا عيطتسي ةنيب ةرهاظف طبضلا ركع

 قشي وهو ايانملا نم هلام اوئياعو ليلا رحب ىرجت اوعبلت نيذلا نودهشتسم

 جيلخلا اذه قش نا مث. ةشحوملا يدربلا بصق تامقئتسم يف ًائاه

 الو . ارده اهددبتو ىلعالا لينلا هايم عايبط اهب مئتمي ةليسو لضفا نوكيس
 مذاقت ليبس يف لذبت ناب يرح وهو ىمظعلا عفانملا نم عورشملا اذمل ام ىنخي
 اف جيلا اذه لثم قشرذمتي هنا بيسانملا تنابأ اذاو ٠ ةلئاطلا تاقفنلا

 يف ةحاشمالو . بولطملا رادقملا يب ىتح فارزلا رحب ليدعت آلا رفثموي انليبس
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 هنا ىتعمب هرك ذ انمّدق يذلا عورشملاضرغلاب فاو ذافنلا عاطتسم عورشما نا

 درفلا هليدب ةلاحم ال وبف عقانملا ةفطنم ءاوطا يف رهنلا ىرحم ديقي كفنيال

 (” هئئارجا ىلا ”لاطنلا عاطتسُي يذلا

 هايم ىدأتت نا ىنمي نيعورشملا نيذه دحا ذاختأب لامألا تققح اذاو

 لقنيح همرج يف صاقتلا نود هرادقم ضيبالا رحبلا ىلا ةيفيصلا لوملا رحب

 امهيتحتف دنع تبربلاو ايروتكف يتريجي هايملا ةنزاوم بحي
 ةحلصم لجاعلا رظنلا يعدتست يبلا عيراشملا حلصاب مدقت امم تملع

 هذه ىلا تمض اذاو ٠ ةلئاط ةقفن مزاتسي اهءارجا نأ تملعو نادوسلا

 لاه عومجما ريصي ًاضيا رصم اهللطتت يتلا ىربكلا يلا لامعا تاقتفن ةقفنلا

 هذه تاقفن ةصالخ نيبتت باتكلا اذبب قحلملا لودملا بلطا . رادقملا

 ةيلالا ديلاقم تولوتي نيذلا ىلع ِسِحّنَي يذلاف . بيرقتلا ىلع "””لاممالا

 اوناك اذاام وا ًاثسحتسم لاملا اذه قافنا ناك اذاام اوررقي نا ةيرصملا

 لخدلا دايدزاب اديطو ًالمأ ليجمتلا يف نورب ولو ينأتاو ةدّرتلاب ريسلا نولضفي
 نوحي مهناوا اهددصب نحت يتلا عيراشملا ءارو نم ًايظع ادايدزا يونسلا
 يتلا ةيرورضلا ىرخالا تاحالصالا نوؤش يف لاملا تالضفنم ءيش قافنا

 يضارالا ءالغ نا مولعمو . يوتسلا هريرقث يف رمورك دروالا بانجابملا راشأ
 دق فئشلا اذه نا رهاظلاو اهئانتقا ىلا سانلاب الام دق اهراجيا عافتراو

 ناوأ ثكشتراعسالا هذه تناكاذا ام مليالو اننا قافوسلا لا قئطت
 تالصاملا رامسا طوبه ىلا ًاموي يدؤت ىربك ةدايز تالصاملا ةدايز .-

 ٠ ءارآلا اهرمأ ىف تبراضت دق ةلأسم هذه . ًالئاه ًاطوبه ًةفاك ةيعارزلا

 .تحرش دفآلبسم لبجلا رحب ذاخْنا نع لودعلا ىلع تشب يتلابابسالا نا (1)
 لينلا داريا مادختسا لصق يف باهسالاب

 لوالا قحلملا رظنا (؟)
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 .غي يضازالا ءانتقا نا وه هيف ةبير ال يذلا ءيثلاف بيغلا ىف نكي اعمو

 عيسونل ةموكملا ىلا قلت مويلا عيراشملاو ناكأمنا هيف بوغرم مايالا هذه
 نا ىلع لدن ًامم رصمو نادوسلا ىف علاوطلاو . ةيعارزلا يضارالا بفقاطن

 مايالا ليقتسم يف بيرالو ينأتس مويلا ةركقلا اهيف لمعت يتلا يرلا عيراشم
 حاحت ناكل بولاطملا دملا ىلا لهالاب ضرالا ترمب ولف . فآخلاو ضوعلاب

 (ءاملاو ةبرتلاو سمشلا ةرارح ىربكلا رصانعلا ةثالثلا عامتجاب ) عورشلا اذه

 ارودقم اهم م

 اهركمدقتملا عيراشلا اهممجتست يبلا عفانملا نم ةتئابتسا تدرا ام اذه

 الف ًانب ايش اهضعب وا اهلك عيراشلا كلت رمأ نوكحي. نا أبت اذا هنا ىلع
 يف باحرلا ةعساو يضارا لوانتن' يتلا تاريخا غلبم ريدقت نم رعواو بعصا

 ايقيرفا ةراق

 مويلا ىلا لازب ال ةيرصلا رايدلا يف ةعارزلا دح ىهتنم نا مولعملا نمو
 يف حبصأو هلوط ةماعب اهيف ماكتحالاو لينلا هايمريبدت مت ىتف ةدعبلا يصق
 اهتدام داكت ىتلا ةيعيبطلا رداصملا نم اهيلا ايلحتسم اهرادقم ةدايز ناكمالا

 حاصلا ةليخع ةلواقتتال ةدح ىلا ةيعارزلا اهتورث دادزت نا.ديال دافن اهم ليال

 بيغلابمجرهلبقتسم ريدقتو ضرا رادقمل سال نادوسلانا ءافخالو . دحلا

 نك د وا لع ثعاوبلا كلو ًاعبطب قركس نأ انّوسيف همدقت اما

 رصع دوع ىجرب هنأ ىلع ةلاد علاوطلاو مويا نوكي دق سمالاب ناكأف ققحم
 شهدا يذلا رصملا ىلع لضفت ابر رصع راطقالا كلن ىلا قيفوتلاو لابقالا

 ارق شع ةعسلا ذنم مريحو لورين لامع

 ردني ايازم مهل نوكتس يرراشملا هذه ذيب نوصخ, نيذلا لاجرلاو اذه
 عيضي يتلا عقانلا نم ىلعألا لينلا صيلخت يمو الأ سانلا نم مييخل مقت نا

 اهلي دعتو ىربكلا ةيئاوتسالا تاريحبلا هايم طبضو هْئام فصن نم رثكا أهيف
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 عاقبلا ايقتسل قرزالا رحبلا بوسنم عفرو هدم داري ام دنع ليتلا هع ىتح.

 عقاولا طيسبلا ةماعءاورال فاكر صمل دروم دادعاوابيدأ يف قشينلا ةبيطلا

 ضيفنا هايم نايغط نم ضرالا ةياقوو طسوتملا رحبلاو تال الشلا نيب ايف

 تنّود ينلا لامعألا نم اهقبس امب نراقت ناب ةريدج لامعا كلت .اندهع يف وه

 ركذللا ةدلخ ًاراثا اهءارو ترداغ اهرمأ 2 تققمنام اذا ىتح مألا خيرات يف

 ةفلاسلا ةيئدملا روصع اهتفلخ يبلاراثآلا لاوز دمب ًاديعب دما مودت

 نكسراج ميلو
 ةيمومعلا لاعشالا ةراظن لكو

 رصم يف
 19٠ 4ةنس سرام 3١ يف رصم

 و -- 00





 تاقحلاا
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 7 لوالا ا 1

 ىربكلا ”يزرلا عيراشملا لماش ماع 8 نا والا ولوا ص حرتقأ

 مزاا نم توك نيفتنلا يف اهءا د ىرأ يتلا (ًامم نادوسلاو رصم يف)

 ترصحتلا اذا هنا هو اهلوقا ةلك ثحبلا اذه يف ضوملا لبق يلو ٠ باوصلاو

 سردلا ةبجوتسم يدنع نوكت يتلا عيراشملا كلت ىلا عاملالا يف يناظحالم

 يأر ءادبا ينم رظنتي ناكاذأ ن نكلو ىربك ةب وعص كلذ يف نوكي الف لجدملا

 تاساقئملا نال ةلئسملا ت كيلا دقق سب رقتلا هجوب وأو عيراشما كلت تاقش يف

 نكمييتلا ةصالللاو . ريطخ امل نأش ال ةرصاقلا تامولعملا ىلع ةينبملا ةيمومملا
 رابتخالا نا مده امىلع دزو ليلضتلاو ري رغتلا ىلع ةثعاب ريدقتلا نم اهجارختسا

 حيبص ىدمتت تاو دبال ةيفيكلا هذهب لمعت يتلا تاسي للا نا ائملع دق
 هذه ليذ يف اهتعضو يلا ماقرالا ناب مالا واوأ لي: نأ دوأ اذملو . اهريداقم

 كلذلو ةيحطس تاريدقتى ع اهرثكا يبب دق ةيدب رق : اماقرا الإ تسيل ةركذلا
 ربك نش دعت ال اهئاف

 كلت ضعب ىلع رايتخالا مقوو يناحرتقم مومعب رومالا ةالو لس واف ولف
 دادعا :رم ةزيجو ةدم يف لاخلا تنكمال اهيف ثحبلا قيقدتل ميراشلا

 ةدادمتملا عير راشملا تاقفن نع ةققدم تامولعم اهنم لص ةيئابن تاسياقم

 امسالو هتلق ام انه ر كا ثحبملا اذه يف لوخدلا لبقو . ةيبسنلا اهتاهج نم
 ىربكلا لامعالا هذه نم لمع نم سبيل هناوهو ةيرسصلا رايدلاب صتخي اف
 ليثلا هايل في رصت ةوق دادعإ وهو دحاو المع الخ اما دج لجستسم هؤارحا

 نيح دعب ةلكسملا هذه يف ثحبلا ىلا 3 سو . طرغملا ضيفلا مايا يف

 اهؤارجا ناكوأ ةبولطم سيو الو تناك ناو اهناف عيراشملا ةيقب اما
 ةيلام ماوق نأب معزي نا دحا عيطتسي 28 ىربك ةدأيز رصم ةورث يف ديزي
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 .نمأب مويلا رصم دوجويف لضفلاو٠ لجاعلا اهئارجا ىلع فوقوم دالبلا هذه
 يف قفني املكو « ىضم اهف تشن أ يتلا لامعالا ىلا داع ةيعارزلا تاقآلا نم

 . لينلايداو تاريخ دايدزا دصقب طقف قفني ّيرلا لاعا ليبس يف لبقتسملا
 لبقتسملا يف مزاللا لاما رفوت اذاو دج بحتسم رمالا اذه لثم نا مواعمو

 نأ وهو هتلق امرك ًاوائه دوعأو . هيلا لوصولل عسولا يفام لذب بجيق

 ةيرصملا دالبلا ةيلام ماوقل هي رهوج تسيل عبيراشملا هذه

 . ةياغلا ةديعب ةميم ةلماش قوكتس عراك هذه ةطخ نا حضتيسو

 ةددستملا ميراشملا هذه نيب نم راتخت نا الإ ةبرصلا . ةموكحلا ىلع امو

 هب ممست ام ردق ىلع اه ”ارجاب موقتو دراو 1 رزغا اهنم مكوك ىتلا عيراشملا

 لي يف هينج فلا ةثاعبس نع لّقبال انام يونس قفت >> ايناق ايعيلاغ لاوحأ

 وأ فقوت دق اهمدقت نا لاقي نا مصير ال 5 رصم يف يرال ةديدج لامعأ

 اهتعارز قاطن ميسوتو املاح تاع ا هرم نيسحتل ءيش لمعي ملهنا

 انتقال رصم يف سانلا ضكارت لا يري رقت ” يف تنبأو يل نفذت و

 دايدزاب نأ مولعمو . هيف ةبغرلا دادزت موي لك يف وهو أم ومع حبصأ يض مارالا

 مايقلل ةدعتسم رصم ةموكح تناكاذاف ةيلاملا دراوملا ةدايز ةيعارزلا ىضارالا

 رفوألا عيراشللا ءارجإ ريخأت ىلع ثعاب نم كلانه سيلف ةريثكلا تاقفنلاب

 قيقحن وهاهدئاوذ نم نوكي ام ىدؤم ناب يدنع بررالو اهريغ نم ةيمهأ

 هب ذخألا ىست اذا بلطملا اذه

 . يونسلا زجعلا بلقتاو قفتاول ؛هنالمدقت ام سكعىلع ”هلاوحاف زاد وسلا اما

 راطقالا كلنيف يرلل لامعإ ةماقإ ةطساوب ًالاكلذ نوكي ال ةدايز ىلا لئاحلا

 غلابملا قافنإ 8 قأتت ىتلا ةلجسلا ةدئاقلا نم اقئاو تسل يقتاف اذه عمو

 جالصالاب لم|ن م كلانه سياف ّآلاو لمعلايف عورششلا بجي هنا ى 00

 وه لاوحالا هذه لثم كي هب ددشاو "هبلطا نا يتنكمي ام لكو . حيحصأ
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 ٠ ًاققدم ًاسرد هتدح ىلع عورشم لك سردو دادعال يفاكلا تقولا ءاطعإ
 لكيف ًاثحاب تانايبلا يف ةنّودملا عيراشلا هوجو حاضيإ يف نآلا عرشا ينناو
 طقف رصع قاعتت ىتلا عع راشملا يف رظنلاب اثدتبم راصتخالا هجو ىلع اهنم ٍدحاو

 نكمي يتلا ةددمتلا قرطلا نع بيقثتلا لامكتسا رست ال هنا مولعم ٠ لوقاف

 97 ثحبلاو رظنلا ماعن إ نود ةب رصملا رايدلل هايملا داربإ نيسح اهتطساوب

 وداخل ير ايا" سكوكلو ميلو رسسلا اوحرتقا ل عيراشملا
 ةثالا اهددعو ىرخالا عراد نم أه ريغ لع ابيدقت تيبحأ اذملو ناك

 هيفنرتخم ينل ةانللو ادقم ةدايز ستي ىت>ناوصإ سيح ءالع ١ (اهلوأ)

 دازي رخآ انازخ هلع نايرلا يداوي فورحملا روغلا مادختسا (اهيناث )

 فيصلا نمز يف يرحبلا هجولا هأيم داريأ هب

 ضيفلا هايم في رصن إب نكميل ديشو عرف ليدعت (اهئلأث )
 نوكي ناوصاب 00 ءانب اماو ٠ نيديدحي يتاثلاو لوالا عورشملا سيلو

 رشل دقو س 1وكلو ميو ريسلا بانج هحرتقا دقف نالا هب راشملا نم ىلعا

 مادختسا ةركف امناو ”لينلا هأيم نازتخا يف يلصالا هرب رقنيف حارتقالا اذه
 0 دقو سوهتي وه بوك رتسملا ىلا ةوزمعش هايملل انازخ هلملل نآيرلا يداو

 ش عورشلل لا اذه ءارجال ةموك-1لا زغتسي وهو 7 اذه
 ةركف يهف نآلا دارااكر خالل ةلمكت دحاولا عورشملا لعج ة

 ةثالثلا عيراشملا هذه نم دحاو لك ىلع مالكلا 0 ةديدح

 ناوصا نازح اهماونع ةذبن يف 196١ ةنس عبراشملا هذه ثاحنأ ترشن 1(

 |9054 ةنس ندنل ٠ سكوكلو ميو ريسلا بانج لقب سيروم ةديحبو
 دقو ضيفلا لئاوغ نم رص ةياقوو ميدتسملا يرلا ريرقتلا اذه عوضوم (؟)

 18514 ةنس ةرهاقلا يف رشن
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 ناوصأ سبح تيلعت يف ةلبن
 ن6 قسرا اهون نك كدا وقل

 ريصب هنأ يا راتما ةتسب نالا وه اممىلعا لبقتسملا يف نازملاب هايلا بوسنم

 فعاضي كلذبو ''”نآلا وه اكراتما ةتسو ةئام نم الدب ارتم رشع ينئاو ةئام

 حارتقالا اذه ىلع كردتسا اناو . بكم رتم يرايلم ىلا ريصي ىتحهأعوتسم.

 يدبأسو . لجاملاب لمعلا اذه ةرشابم يف ًاضراعم ةعاسلا ىتح لازا ال يبناب
 اذه ريثعا اذا هنا لوقاف نآلا اماو كلذ لع يتتلج يتلا بابسالا دعب ايف

 ميراشلا 4 ةيقب عم ذو اهب دخالا بولطملا ةيئاهنلا عيراشملا ن : 0

 ريشاو 5 نع لودملا ّدلإ ينعسال لاملا 4 لثم ينفاهر كذأس ينل

 0 أاعو رتقم مدع يتا لوقأو كلذ ىلع ديزأ لبال هب دخلا بوجوب

 اهنا يهو هريغ ىلع ىرب ةبزم هلو رصم ىلع هيف بيرال مقنب ةلاحم ال دوعي

 مادختسا عاطتساا نمو ةظهاب ريغ هئاشن إ تاقفنو لجاعلا ريحا ًهنم رظنتم.

 زاجنلا هراظتنا نودب تاقوالا برقا يف يرحبلا هجولل ةنزتمملا ةوالملا هايملا

 نع لودعلل تطرتشا اذكو ٠ ىلبقلا هجولا يف ضايملا ةقطنم ليدعت نم

 هي هارب اهدعا نيرغأ قروش عم فني تاب عورشلا اذه ةضرامم
 رصم ىلا ينيصلا داربالا هايم ةدايز رّسيتي ىتح ىلعألا لينلا لاوحا حالصا

 نع ةحودنمال نا ىرأو ضيفلا نابإ لينلا هيل ًايظع ًاثرصم نوكير خآلاو:

 ءالعإ ىلع ةيرصلا ةموكملا تكرتأ اذإف ٠ .نيعورشملا نيذه ءارجإ

 اهصنو راما ةنيرزا ىتحتتلا لع نكس لاك يرسم: نع دالعلا لا "53

 لذب نودب فصنو راتما ٠١7 ىلا نآلا ههايم بودنم غالبا عاطتسملا نمو طقف

 فصنو رثم ردقب راثما ؟.* وهو ررقملا هب وسكم نم ىلعا هبوسنم لءج يا هيلع ةقعن

 هيلع ةقتث لذب نود نم كلذو-



 ب ؟ةع 3

 تارثل سجملا

 ناوصإإ نازخ مالعإ ىلع
 رمالا اذه لثمل ةبجوم ةرورض كلانه سيل (ّالوا)

 .ناذه اهيعدتس يبلأ غلابما لع ىرا اهف لوصملا ىجرت.ال (ًاناث)

 تانازللا لاما تمت ىتم الإ ناعورشملا

 .ةوالع ءارجا نودب ًايظع ءاعوتسم نوكي ناكخ ءالمإ نأ (هلث)

 يف ءاتشلا رهشا يف ةحاللاب يح 1 رض ريض ناو دب ال ليل داربإ

 ضيفلا ةليلقلا نينسلا
 .يرلا ءاذلا دنعف ضيفلا هايم في رصتل لئاسو نآلا دجوت ال (ًامبار)

 | ةوق اذه ي داركعأ دي زيس ليبقلا ةشولا قانا يضوملا

 ةمئاقلا ةيخيراتلا راثالا رمغ ديزي ناو دبال سبملا ءالعإ نا (ًاسماخ)

 دوجولا سنا ةري زج ىلع

 ٠ يناظحالم تينا دقو هيلع مالكلا يل قبس دقف لوالا يضارتعا اما

 كييرقلا يف ةييش سلال 0 هنا 000 نآلا ملكنا اناو

 عالعأ م اهتسرتتا ين لأ ميراشلا ف ا ولا اذ هينا ا يشف إلا كلاثلا

 نط را انيدل فب دف اذلو . ناضارتعالا طقس دخاو نا 11 يف سيما مئاق

 ين واسو ةيراتلا دوجولا 5 روح راثا 00 ريخالاو سماكلا

 0 اذه يلوانت ُِق يتب ىملع عم كعب اف ثحبلا نم أهقح ةلعسملا هذه

 الهمم اطال

 راثالا كلت يف هايملا لمفل ام اهتم 9 ةقطان رهاولظ نكت مل ىضم اهفو

 ْ ٠ بيسانملا ءالعأ نم اهب قدي يذلا فاتلا رادقم امو رثالا ند ةيشبالاو

 نم مات لصف لوضعيف لكايحلا هذه نم رج راهغن ا ىلإ لاحلا تدأ دقو نآلا

 .يضارتعا بايسأ كاهو دحأو نأ يف نيعو رسثملا ءارجإ امماع
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 ٠ ةلئسلا هذه يهجوب قلمتت ماتت طابنتسا يل عاطتسملا نف ضيفلا لوصف

 تدسب ادق تاساسالا ديطوت يف نأشلا ولوأ هذا يلا ةمبوقلا ةققي رطلا نا لوقا

 ليبقلا اذه نم :ىش ثدحي ال هنا يف قيثو لمألاو ةشب الا كلن يعادت رطخ

 نيذلاتامثثلا 5 ةدابش لضفاب لمألا اذه ديان دقونمزلا لبقتسم يف

 رووشملا ىرثالا ليقان راودإ ويسملا وه ةقثلا لجرلا اذهو مهلضف يف عازنالا

 تارابعب ديار 0 انؤزتوا ىلا هتدوع دنعو ماسملا كلت 01 ديعلا كذا

 9:8١ةنسربمسد /١٠ يف كلذو فينج اهمسا ةروهشمةدي رج ف ناسحتسالا

 اههالوا ىد : -- روك دملا ويسملا ةلاقم نم نيترابع انه كل ٌدروم او

 دوجولا سنا ىنبم يف 1 هده يف لصح يذلا رييغتلا مظعا ام 0

 دقلف ةعدقلا راثالا نمارثأ دعب لكيشلا اذه داكب الف هيضام ىلا سايقلاب

 « دبعلا ةئيدحلا يتابلا نم ءانب "يا أ لكاشي نالا حيبصأ

 . ىرخألا ةرابعلا ىدؤم كاهو

 لضفت هوجولا ضعب نم لكرحلا اذه ةلاح نا لاقت نا اشيا حضصرو ه

 « . ةنعارفلا رايد يف ةمئاقلا ةعدقلا ينابملا رثكا ةلاح

 راسحلا دامب دوجولا سنأ لكيه دبعت دق ليقأن ويسملا نا ىفخي الو

 نم ًاجاجتحا دشأ ءدب ىداب ناكهنال هريغ يأر لضفي اهيف هير ناكو الملا
 موميريدم وربسام ويسملا ةداه5 انيدل باعت لكيشا راهثنا ىلع هريغ

 يضاملا ءاتشلا يف قيقدت لكب زاثالا هذه ةلاح سقت لاف ةيرصملا تايداملا

 ضب اهب وشي ءارطالا تارابعب سارك يف اهئانب ةناتم ىلا رظنلاب هيأر رشنو

 ىلوألا هترابع صن اذهو ناببلا يف سارتحالاو ظقحتلا

 لامالان اب انل نيبتو نائكطالا ىلع ةثعاب ناشلا اذه يف تامولعملا نا »

 , دقو ًاثبع نكمل هيلع ءاملا نايغط نم نمأم يف لكيلا كلذ لم ترشوب يتل يتلا

 «يشلا هنم قوتي اع تالا ماع !| انيتأال نا يناجرو مالس لوالا ماعلا ىفم
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 ةياثلا هترابع ىّدؤم كاهو
 لضفلاو لاز دق ءانبلايف هايما ريثأتن ع *يثانلا طوقا رطخنا يل مسولي»

 ةنمزا يف ىتحرابت الكح رايثلا حبصاو ار خآ تي رجأ يتلا لامعالل كلذ يف
 « هيل تفتلي الو دهن دعب ال يش هلمف رثأ رابتعا انل حصي هنأ ىتح راهننألا

 ةريزج راغنا نإ نيقيلاض. ىلع يلوق يف انأو اذا لوقانا ينكعاذطو

 بجي امناو . لكيبطلا كلذ ةناتم يف اعيش ةعاسلا تح لمعي مل ءاملاب دوجولا سنأ
 ءانبلا ةهجو يف هايملا لمف رثأ هو الأ رمالا اذه يف ىرخأ ةلئسم رابتعا انه

 يف ينعأ ءاملا بوسنم تحن رييغت هلاوحا يف ثدحي مل هنا وه ربظي يذلاو
 هآمملا هتخاب يذلادملا ةياغل هنا ىلع أم أو اوعمجا دق تاقثلاعيج نال رمخنملا ءزملا

 مطس قوفيذلا ءزملا يف كلذ فالخ ىلع رمألا نكلو لبق نمناك اك لزم
 هكمس#ام برشم ”هرجح قاطن كانه ءانبلا نم زيا اذه لوط يف نال ءاملا
 تروظ دقو ةبرعشلا ةببذاملا نع *ىثان برشتلا اذهو ًارتميتنسم٠ ىلا ٠> نم
 يتلا طقنلا ىلع ةرشقنم ةرهاظ اهصخأو ءانبلل ةفلتم حالمأ قاطنلا اذه يف
 اونياع نيذلا كتئلوأ عيمجو ٠ هانبلا حالصا دنع (وتنيمسلا ) طالملاب تيلط
 ةقيقللا يف وه يذلا رمالا اذه ىلا ل اوتفلتسا دقاهنع اويتكو راثالا كلت
 نيعب لثملا ةقب رطلاف ررضلا اذه كرادتلو . ناكملا كلذ دبعت نم لكل رهاظ

 رس يتلا طقتنلا يف اديج ءاملاب ءانبلا لسفي نا يبه موقلا نم مظعالا داوسلا
 ديور فادكالا قاةذعا اينأ لاق ود حالمألا أهنع لوزت يتح ءاملا اهنع
 تّنفتلاو راثدنالا نم رجملا يقي طايتحالا اذهناك اذا اميف مطقلا ليحتسبو

 .ةدم يف ةلئسملا هذه يف مطقلا ناكمالا يف سبل نا وربسام ويسملا ىريو

 نأب روظي هنال هنظ يف ًابيصم نوكي ”هلملو . ماوعأ ةسخوا ةعبرا نع لقت
 هأيم بوسنم مثعم ق وف مقاولا ةعسلاقياضتملاقاطنلا يف ةروصحم فلتلا عضاوم

 كقيخ ًاعاقترا ءاملا ديزا اذاف ءاملا طخ ت تحن حالماللرثا نم سيلو نامل
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 شرا قوف يحلل قاطنلا كلذ بوسنم يلسبأ ةنأب آلا رثا كلذل نوكيال
 ف دعا رثالا اذه لثم ناب لوقا الو نالا هيلع وهام < رثكأ لكيملا

 ةروكذملا ينابلاب ًاقحال فلثلا اذه نوكيامردق ىلع ا وه يضارتعا هجوو

 لسغ ناب ىرا يناف لك عمو ًاسوسح ًاقرف لمجال هايملا عاقترا ةوالعف

 تلذب اذا هنا لوقا امناو فلت لك هنع مفدي ماع لك ىف نجما يع حالمالا

 ىلا ةليلحلا تايداعلا كات ةياقو رسمتي دقف رمالا اذه لثأ طايتحالا ىف ةباتعلا

 ىدلملا ةديس ةدم

 كيا اع وا ام يدنع سيل نا فسا ىتناف ةيئفلا ةهجولا نم 3

 راتما ةتس قوف أم ىلا لكيمللا كلذ ءانب رانا 1 3 ©” بيسانلا ةيلعتب حارتقالا

 كلذكو هترظنم لا وحعو هقنورو هئاهب نم ريثك ءيشب نعذي ناو دبل

 ناب لوقا نا يتؤسيو . ترك د امريغ رخآ ًالوق يعدي نا دحأ عيطتسي ال

 اذاو ا قد نيذلا . .حايسلل نايت فوس هرهظمو لكيم لا اذه ار

 ةلططوكلو أت اهيف ةيضق كلتف ركذ اكرمألا نوكي نا لالا تضنقا

 نم ةيرصملا يضارالا عاّرزل مجحت يتلا دئاوفلا دعبت نا حصيال هذه لثم

 قرع عيل ةلر فارما نازغ نم قلو يتلا ءالا. ةيك ةدازتسا

 لاج هيوشت اهنأش نم نوكب دق يتلا قئارطلا نم ام ةقتيرط ذاختأب ةروشملا
 الو رصم ةمتحتم ةرورض سمملا ءالعإ ناب عنتقم يلاو ديزرفلا رثالا كلذ

 .كلذ ءاجرإ ططشلا نم نا ىرا يتنا مالكلا ىراصقو . هتارجا نم أموي دب

 لمعلا ةيفاكلا دوقنلا ىلع لوصحلا نكمأ اذاف ىودج يذب سبل دمأ ىلا'

 رومالا ةالو ضحأ يناف امهتحرتقا نيذلا نيرخألا نيعورشملا لوانت تستو

 رشع ىثثاو ةئام بوسنم ىلا ءاملا هب زجحي ىتح ناوصأ سيح ءالعا ىلع

 . غلبم اذهو هينج نويلم فصن ىلع لمعلا اذه ةقفن ديزتال نا يبذيوو ارتم 'ئ

 ةبمكلاراتمالا نم رايلم ةدايزب رصمل هنع مهني يذلا عفنلا ىلا ةبسنلاب ديهز

 هب 1



 - ةةومد

 وهو يناثلا سكوكلو ميلو ريسلا عورشم ىلع يق ام يف يمالك كاهو .املا نم

 (ناير ل١ يداو عورشم )
 هضرع يذلا عورشملا نع اريبكص ًاقالتخا فلتخي عورشلا اذه نا

 رك د هيف هل نكي ناوصأ نا رح ناف ١854 ةنس يف سوه وه بوكرتسما

 يداو روغ الع ناررقت دق ناكو دوجولا زيح يف نكي طويسأ سيحو

 ضرغلا ناكو كلذب بيسانملا لاوحا حيمست ام دنع لينلا نم ةرشابم نايرلا
 يف نييت دقو ٠ ضيغلا ىصقا ناوا يف ءاملاب لبتلا دادماو دفر ءاملا نازتخا نم

 ليبق ءاملا ىلا جايتحالا ممم هيف نوكي يذلا نمزلا ناف ريبك ص قن عورشلا اذه
 راردتساب ًايظع ًاصقانت صقانت دق هثام بوسنم نوكب ضيفل هايم لوصو
 ّاطبا فرصتلا لقيف هنم ةجراخلا ةعرتلا ليم لعب ىت> رادقم هنم ليثلا ره

 ةدشلا ناوا يف نازل هايم ضيفلا هايم كردت ل اذاف . ةلقلا هذه ةبسن ىلع

 عورشم اما٠ يرحبلا هجولا يف فلتلاىلا يدّؤملا طحقلاعوقو يف ةحاشم الف
 مادختسا هبأر نم نال صقتلا اذه لثم هيف سيلف سكوكلو ميلو ريسلا
 لصفلا لئاوا يف هب عفتنيف ناوصا نازل ةلئكت نوكمل نابررلا يداو نازخ

 فاثرصتلا صاقتناو ليما ةلقو ءالا ضافختا دنع ناوصأ نازخ نم دمتسيو
 ريسلا مالك داريا نم لضفأ ماقلا اذه يف ىرأ الو ةنم ةذخالا ةعرتلا يف

 ”هلاق ام 5 اناس هعورشم صو هاذا هنلا ناشملا نيكركلو ملو
 : ددصلا اذهب

 ىلا انلصو دق نوكت رف دنع ناوصا سيح ءالعا "مت دق نوكب اميح »
 مويلا فورعملا نايرلا يداو نازخ عورشف هئالعا ءارو نم نوكي أم ةفرعم
 عم مكارتشاب نييقاببلا بيكم رتم يرايلملا ديروتل ينكيس سيروم ةريخب
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 فنا لينال ًتازخ ابلعج دارملا ةريحبلا هذه زيع نم رهظيو ناوصأ نازخ

 رهش يف ًاليق نوكي هنكلو ونامو ليربا يرهش يف ًاريزغ نوكي ابفرصت

 ةتفر يذلا يرير#ت يف تيعحأ .نيسلا اذهو ولو ىف دج ًاللقو وتوت

 نكلو عورشلا اذه ءارجاب ةراشالا نع ةيرصملا ةموكسملا ىلا 1454 ةنس

 عاطتسي لكي ناوصا نازخ نم :ندكم رم يرايلملا داريتسا رستي امدنع

 هايم نم لعاناوصا نازخ لا اعو . أبعسو ىصقا ىلا سيروم ةريح مادختسا

 وا ًاقفد اما هرخاوأ وأ فيصلا لئاوا يف ةنم هايملا داريتسا كلذب رسيتيف لينلا

 .فيفط عافترا ىلع يهو ليثلا ىلا ةرشابم يضفت ةزيحبلا نأ ثيح نمو ًاحيردت
 :اهنيي بوسألا ف التخا ىلع امامك فقوتي اهردتسف ضيغلا ىصقأ بوسنم نع

 ردن نا اهعسو يف نوكيلو اههايم طبهتفيصلا ل صف جردت الكو لبنلا نيبو

 ةريحبلاو نارا نأ ضرفنل نكلو» ملئاوا يف هردت امعبر فيصلا رخاوا يف

 سإروم ةريخ ءام فرحا لولا ىف ةام اهالتماو امواشنإ ّممدق

 ف ناوصا نازخ نوكيو روك ذملا رهشلا ةدم ىف بواطملا ر ادقملاب لينلا ىلا

 اييرقت داربالا عيمج ةريحبلا ثم جري وبام رهش ىفو . هبوسنم مظعم

 نازملا ءامرثكيو اهؤام لقي ويثوي رهش ىفو . ًاقيفط ًائيشالا يطمي ال نازاعاو
 اذاف داريالا ميج يدؤي نازللاو ايش يدؤت ةريحبلا داكم ال ويلوي ربش يو

 ةيفكلا هذه نخب الا ايم اميزم لك وكم تواننالا اذه لغ اماالبع

 ىهتنا ٠ « ءاما نم هجاتح ام لكب "”ةيرصملا رايدلا دادما رسيتي

 هانيب ام ىلع عورشملا اذه ناب لوقا نا الإ نايبلا اذه دمب ينمسيالو

 ىلا هب اناصوتل ًاعاطتسم *هلمت ناكاذا هنا ىراو رظنلاب ردجاو ىرحا رمأل

 دنع تدجو يباف كلذ عمو يزصملا رطعقلا هايم داربا ةدايزا دذت ةقيرط لضفا

 ةرشاعلا نيتحفصلا يف ةرقنلا هذه هيف تدرو يذلا باتكلا بلطا )١(

 <« سيروم ةريحبو ناوصا نازخ » ةناونعو ١94 ةنس ندنليف عوبطملاةرشع ةيداملاو
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 يل حولي اك ةلهو لوأل اههف موتي (5 ةطيسب تسيل ةلئسملا هذه  رظنلا ناعما
 يف مزملا لبق اريثك :اعمإ بلطتت رظنلل مضاوم ةدع ىلع يوطنت يه ذا اهنم
 اقدام قحلملا اذه ليذ يف ةرثأ دقو . ةدوصقلا ةياغلا كاردإل اهتيحلصا

 هيفو ذكيح يلبقلا هجولا ير 0 بو رتسملا بانج هبت ا

 ةفصب لمعلا اذه تاقفن ةسياقم هنمضو و دافقتنا خيينالا اذه دقتنا ٠

 اراركت عورشلا اذه يف ”تشقانت نأ يل قبس هنا لوقاف دوعأو .ةيديرقت

 لع انوارا تعمجاو يرحبلا هجولا ير مومت شتفم ليوكسرف رتسملا عمو ةعم

 ةفارطا عيمج نم عوضوم ا اذه

 يتلا ماقرألا ىلا رظنلا تفلتسا نا يلع نيمتب ناييبلا يف مسوتلا ل ريقو

 0 يف لينلا هايمرادقم نا اهف درو يتلا بو رتسملا ةرك ذم يف تءاج

 اًدهو هلع ةتارالط نك وكلو ميلو ريسلا ىب يذلا رادقملا نع فلتخمي ءاتشلا
 يقرشلا نادوسلا ءاورإل هايملا نم هنردق ام رادقم نع *ىثأ فالتخالا

 ليثلا هايم داريا مادختسا نع يباتك يف ةتدروا يذلا لصفلإ ىلع عالطالاب
 يف رهنلا هايم نم ةيناثلا يف بدكم رتم يتئام داريتسا تحرتقا يتئاب نيب
 ينتعد يتلا بابسالا نيبأس ينناف اذلو ”ءركذ مدقت يذلا ضرغلإ ءاتشلا رهشا
 نم ردقلا اذه لثم داريتسا بوجو ىلع ٌرصم ياو حارتقالا اذه ضرع ىلا
 دنع لينلا داربإ ةدايرل ةمزاللا ريبادتلا ذاخا ةينلا يف ركب مل اذا ىتح ءاملا
 يرديل نكمل هلاقم سكوكلو ميلو ريسلا بتك امدنع هنا مولعمو . موطرملا
 ناوصا ىلا دراولا يوتشلا لينلا فرصت عومج ردق ”هناعبطلابو اذه يحارتقاب
 دبل صاقتنإالا اذه نا ىرت 07 مويلا وه ام هرادقم يف صاقتنا ريغب
 ”هعو رشم نهو نأ

 نيعورشملا يف باتكلا اذهب ةقحلملا هتركّذم يف بو رتسملا ثحب دقو
 .اهجرختسا يتلا ماقرالا داو: نكوكلو ميلو ريسلا اهحرتقا نيذللا نيشنلا
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 عورشماب صتخي اهف لاقو ةروكذلا تافّرصتلاب قلعتي امس لي وكسرف رتسملا

 لف ةئس يف عاطتسي الف نادوسلل بولطملا رادقملا سيح اذا هنا "” رغصالا
 ءاتشلا رهشا يف فسوي رحب ةطساوب نايرلا يداو نازخ ءالمإ ايف ءاملا داربإا

 ًايسج ًاررضلينلا يف ةحاللاب ٌسضيو لدتعملا ضيفا يف ًاضيا كلذ عقب لبال

 ةاياا زحح ةرورضلانف فسوي رحب دادمإ ىضتقا اذا هنا لاقم“ .؟لملا ةدم يف

 مزلتسل لمعلا اذه لثمو طويسا ( رطانق ) سيح ىلع فصنو راتما ةعبرا ردقب

 يتلا سابحألا لثامب ةروك ذل رطانقلا فاخ دعاسم يأ دفار سيح ءاشنا

 صصملاو فسوي رحب ليدعت ًاضيأيضتقي نمو انلدلا رطانقل ًائيدح تئشنأ

 نم مزاللا رادقملا لاسرا رسيتي يل ربكا ًاليدعت ةيميهاربالا ةعرت نم ايلعلا

 عورشلاب لمعلا اها كي ىلا ًالقم ضيفلا اف نوكي ةئس يف هايمل

 فرص وأ ءاتشلا ةدم يف ناوصأ نم يتآلا داربولا ةدايز يضتقي نفح

 عورشملاب قاعتبام اما . قرزألا ليتلا ملاقادادما ىلا ةركفلا هيجوتنعأناتب رظنلا

 عاطتسيذإ روسيمه ءاشلا نا بو رتسملا نهربدقف''”ربكالا عورشما وهو يناثلا

 يضيفكةلفلا يف ةيهانتما ضويفلا يف ىتح ضيفلا هايمنمأي ونس نازل ءالمإ
 زف نركب نأ ظرفت اءاطتسم تالا اذه نكلو وج هنو فتنس

 عيسوتر سيتي ملاذا هنال لمعلا رادم اذه ىلعو فاكر يبكح عاطق اذ ملا

 عافترالا ىلا ضيفلا نمز ىف نازملا ءالما رذعتي دقف ًايفاك ًاعيسوت تادمملا: .

 ةعرن قشو بكم رتم يرايلغ عسي نازخ ءاثنا عورشللا اذهب دارث. )١(
 ةردقملا ةقفالاو فسوب رحي نم ءاتشلا ربشا يف ءاملا ال دروتسي غيرفتلاو ءالمالل ٌةدحاو

 ش هيج يوم عاج عورشلل اذه
 نم تارايلم ةثالث مسي نازخ ٠ هانا عورشلا اذهب لمعلا نم ضرغلا (؟)

 ون لنا نم ناذخأي :غّرفم رخاالاو باص اهدحا ناي رجم *هل نوكي ةبعكملا راتمالا

 هينج فلا ةلامسو نينويل ردقت عورشملا اذه ةقئنوب



 هر

 بائج نيب ءارالا فالتخا عضوم انهو ٠ اهضيف رصقب ,ةنسس يف 'هل بولطمل

 ليوكسرف رتسملاو بو رتسلا نيبو دحاولا فرطلا نم سكوكلو ميلو ريسلا
 داسبالا اهبتك يتلا ةركَّذما يف نّيب مبلو ريسلا نا كلذ رخآلا فرطلا نم
 رتسملاو بو رتسملا اما . اهللع هتاسياقم ىنو دخاملاو تادمملل ةيبرقتلا

 ىلع امبقفاوا اناو ضرغلاب ةيقاو يمه داعبالا هذه نا نايري الف ليوكسرف

 ىربك ةدايز بو رتسملا اهعضو يتلا ةسياقملا نم حضنا دق هنا مث . يأزلا اذه

 يتلا تاقفنلا تايف دازف ''”اهذافن هيأر بسحب يضتقي يتلا لمعلا تارعكم يف

 جتتو ٠ ىلبقلا هجولا يف ردالا هرابتخا درج ىلع هتاساقم ىنبو لمعلا اهبلطتي

 فين دق هينج فلا ةثاعبسو نييالم ةسمخ مردقو هتسياقم عومج نا كلذ نم

 لعاالو“ هينج فلا ةئمو نييالم ةثالث ردقب سكوكلو ميلو ريسلا ةسياقم ص
 اذه لثم ًاويدقت ةبولطملا تاقفنلا ردقي نأ سكوكلو ميو ريسلل 0
 ىلع '”ةينفلا ةنحللا ءاضعأ قفاو دقو هيلا راثملا لمعلا همزلتسي امع رصقي
 .نينامو ةئامئاميو فالا ةمبسو ةثاعبسو نييالم ةثالثب تردق يتلا ةسياقلا
 هيف تردقو ١454 ةنس ةموكحلا ىلع ضرع يذلا لصالا عورشملا يف 85
 ةباثي وكت طف ةدحاو ةعرتل تلمع ةسياقملاو .'"”روكذملا لمعلا تاقفث
 نيتعرتل عضو نكوكلو ميو ديسلا عورشمو ٠ دحاو نا ىف ذخأمو دمع
 . نايقتلت نيتعرتلا نا معن . هنم دخالل ىرخالاو نازلتا دادمال امهنم ةدحاولا

 ةلئاهم تامواعم ىلع اتينب' امهنا اب نكلو ةيبي رقت نيتسيلقملا انك نا مولعم (1)
 ىرخالا ىلا امههادحا سايق عاطتسي اذلف

 هلوب تسعوا ويسملاو ركب نماينب ريسلا نم ةقلئوم ةنجنلا هذه تناكدق (؟)

 يلشروت روينسلاو

 .لبتلا نازخ نع ةينفلا ةنجدلا ريرقت نم نيرشملاو ةيناثلا ةداملا بلطا ()
 ةنماثلا ةحفصلا 1854 ةنس ليرعا ٠١ يف روشنملا



 لي

 يف ةضورفلا ةفادملا اريثك لضفت ةعرتلا ةفاسم ةلج انقلاو ةتنعم ةلقن دنع

 بواطملا ةعرتلا عاطق ةدايز ىلاو ةيضقلاهذه ىلا انرظن اذاف» يلبصالا عورشملا

 رفللا تابعكم ناب ىر'ضيفلا ةدم يف ةنسلك الجي نازإتاناكاذا ام ةلاح ىف

 تادرفمب قلعتي ام امأ٠. ةقيقملا براقت هتباقم يف بو رتسملا اهردق يبتلا

 دئسا دق بو رتسلاف يألا ىف رخآ ىفالخ كانبف لمحلل ةورقملا نامثالا

 يلبقلا هجولا يف ةريثكلا مدرلاو رفملا لامعأ رابتخا ىلا تادرفملا هذه ُهريدقت

 رتملل شورق ةسخ نم ال عاص شورق ةثالث نوكت ةيفلا نا ضرف اذاف

 عمو ةقفنلا عومج نم هينج تلويلم فصن ردقب ريدقتلا صقتني نيكلا

 + نككلو ميلو رسلا اهردق ينلا ةميقلا ينك ةزاواحتم ةتقنلا قت كلذ

 ٠ تازملا ؟لا مزلت يتلا ةدملا وهو نيتسياقلا نيب رخآآ قرف ًاضيا دجويو

 ةيلصالا ةسياقلا يف تردق يتلا ةدملا ثيح نم ةيأر ديؤي بو رتسلاف

 نينس عبرا ةدلا كلن لمحي سكوكلو ميلو ريسلا نأ انيب نيس عبس ينو
 ةيشك مسولا يف ذا . هب دتسس ال ةيمهالا ليلق ةدملا يف قرفلا اذه لثمو طقف

 ةيادبلا يف ماوعا ةثالث ةدم نال ىرخا دعاوقو حانم ىلع هذيفنتو عورشملا

 ةياهنلا ىلا همامتا قيعنت نا بجيالا

 ةيهأ د شأ هنايل حوايو هرابتعا يضتقةلئسملل رخآ يام اك

 انوش تا ل نازللا ًالتماول امم فول هب ىنعأو هوجولا رئئاس

 ثايرلا يداو نيب ةلصافلا يناورلا نطاب يف مرو زن ةيلاع ةجرد ىلع هايملا

 ةيعارزلا ميلقالا اذه يضارأل مسج فات اهنع أشنيف مويفلاو:

 اهباحصال رسيتي ال ىتح ةلثسملا هذه يف هارالا نيابتت نا نم تبالو

 يفرط الكنم رصح اهب طيحيال ةريثككلذ ىلع ةلدألاو . ةقيقح ىلع َفوتولا

 دحا عيطتسي ال ةيلاوتم ةديدع نينس يف نازملا لم من. نألبقو فالتخالا

 هلكسملا هذه نأ اس ةقيعح ىلا لوصول انا كتي يلف. زثلا ثودحي مزحي نأ
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 .فصن ةقف يعدتست ةب رحتلا هذه نا اعو . هتحيشن  عقوتو لمعلا م اما ىضتقي

 براضت انه ”دروم يتأو ةقفنلا ةلئاط هب رح لا دعت الف لقألا ىلع هيلج نو

 ريخالا هلاقم يف مزج دق سكوكلو ميلوريسلا نا لوقاف ةلكسملا هذه يف ءارالا

 . اهيلا راشملا يباورلا نطاوب يف زن ثدحمي ال ناب ددصلا اذهب ةبتكيذلا

 يف ككيح نكي م ءاملاب 556-5 ةرح تناك مخ هلا ءاترا ان دنسأو

 .لك أ نأ يلع نيمتي اذهل نايرلا يداو ىلا مويفلا نم هايملا قرطتن نأ لابلا

 ةباثع وه يأزلا اذه ناكاذا ام اونيعيل ضرالا نطاوب ءالع ىلا ةيضقلا هذه

 ةينفلا ةنجللا يف هواَفصرو ركآب نيمايثب ريسلا يشخ دقو . ” عنقم ناهرب

 ددصلا اذه يف هولاق ام كاهو ةزوكذملا يباورلا يف زن ثودح نم

 :/و» 0و 49 +٠ ني نم هبوسنمو ) روغلا ءالما نا ةنحللا يأر نمد

 تاضفختم يف عقانمو تاراوف ٌةنع من اعر 455٠( ءو؟هو* نيب مويفلا ميلقاو

 ةيضوصخب قرص .لامغأ اغا ملتست تاراوفلا هده لثمو ميلقالا كلذ

 ءالمإ نمز رخؤيي زئلاب ءأملا عايض نا مث ةيعارزلا يضازالا نع ررضلا فيفختل

 ريدقت امل نست ال ةنجالاو . يرلل ًايونس ةمزاللا هايملا رادقم صقتيو نازمعا

 . ءىداب يف نوكت اهنا ىرت ىهف قيقدتلاب ًاءايطو رده بهذت يتلا هايملا يك

 .هأيع ىرغملا تاروفلا دانتملا ىلا رظنلاب ًامامق ًاماع لش 3 ةميسح رمالا

 ليبس الف حجرملا وه ام ةريبك قوثب كلائه دجو اذا نكلو ةّركملا ضيفلا
0 : 

 رييرقت نم ةعباسلا ةحفصلا لوالا لصفلا نم ةرشع هنماثلا ةرقفلا بلطا )١(

 1854 ةنس ةرهاقلا يف رشن يذلا ليتلا نازخ نع ةينغلا ةنجللا

 عوضوملا رب قتلا يف ترش يتلا ةذبنلا يف سروفنبوش ذاتسالا ىأثرا (؟)
 .نأ "دب ال ةنأب رشع ثلاثلا قحلملا يف قّرفلا نم ةيرصملا رابدلا ةياقوو ميدتسملا يرال
 عولقلاوأ قوقشلا ىلا وظفت ضرالا هع نايرلا يداو نازخ هأيم نم يش ضيف

 روغلا كلذ عاق يف ةنئاكلا
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 00 ىلع اوريشي نا نوميطتسيال مهنا ماتلا يفو ةنجللا ءاضعا لاق
 اذا مويفلا ميال طخ ةلع نوكي امر ”نال نازخ ىلا نايرلا يدار ليوحتي

 ءارآ تقفتا دقو عبانمو رَجفو 'قوثب ةنم تنوكنو هب دتعي زن ةنع ثدح
 ءاضعالا ءالؤه هلاق ام نا ىنيالو .ةركذ مدقت ام ىلع ةينفلا ةنجللا ءاضعا
 هنأ ىرأو ريهاشم لاجر ةثالث نع مب ءاج مالكه نال ناكمب ةروطللا نموه
 اذه ءارجاب ةءوكسملا ىلع ريشيو مهتضرامل يربني تلا دحأل ىتشال
 "'بيقتتلا مامت ةيضقلا هذه نع بقن دق ن وكي, ىتح عورشملا

 قرغلا رومو نايرلايداو نيب نا نيين ةعقبلا كلنا ةطبرخ انحتفصت اذاو
 وحن اهضرع ىرخأ ةبضه كانه نكل رتمواكو حن اهتمس ةبّضه مويفلاب
 مويفلا ميلقا رئاس نع قّرَعلا لصفت تارتموليك ةمبرا

 هايم نأب ( ( فلاختلا ةريبك بيسانلا تناكواو ) داقتعالا يلع ا
 ريسلالاق ٠ ءاملاب قّرَعلا رايغنا نكمي دق هنا انضرف ولو ةبضملا هذه قرتخ زنلا
 ءاللا حزن رذتناوا رّسيتي دقق رمألا اذهب لكم كدسرول لا سكوكلو مو
 رادقملا اذه دقني نازل امناوكلذ نوكي نا قفتي دقلو .ةلزنلاةعرتل همادختتساو

 ءاققالا رس نوت دقو اراك انه دعابفتماد رادقم عم ءاتشلا رهشا يف

 ىلوألا لالا ىلا رمالا اذه اني دوعيف قسويلا رحبلا نم ضّومتلا لئئيح
 لك انيعوتسا اذاف . رغصالا عورشما 0 هس تنبأ يِنلا تاضارتمالاو

 عالطتسا بحي اهنا ىلا يدؤي كلذ لك نا دجن عوضوملا اذه يف ليقام

 ةرشاملا ةحفصلا ةرشع يناثلا ةذبنلا . ةينفلا نجد ريرقت عجار )١(

 ل )0
 اتم نورشعو ةعبرا نوهاللا دنع

 ارتم نورشع مويفلا ةنيدم دنع

 رفصر هاف يف ٌةطق طحاو ًارتم نوعي راو ةعب را نوراق ةكرب دنع
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 داعب الا نع عساول بيقنتلاو ربا رفح كلذل ىضتقا ايرو ضرالا تاقيط

 نا آلا لوقنال كلذ ماما لبقو ٠ ذخألاو بصلا يتعرتل امذاخا بحي ينلا

 نوكي.ال هذاخما ناو ضماوفلاريثك ةنكل هيف بوغرم ةلهو لوأل وه ضورتلا
 , نونظلا ايابخ فشكتت ال دقو . ةقفنلا ةظعاب ةب رجنلاو هب رجتلا ليبس ىلع ألا
 يف لاومالا تقفنا تملا مويفلا ميلقاب لب يذلا ينيمختلا فلتلاب قامتتيتلا

 نا ىلا رمالا اذهب يكحلا يقين نا انب نسحيو ٠ عورشملا ذشنو ليهسلا اذه

 2 رشم نا لاح لك يف اندنعو . ناشلا !ذه يف ةعساو تامواءم لع لص

 9 اذا هنا ىلع يقم ينال ناي.رلا يداو عورشم لضفي ليلا رحب حالصا

 اذاف ٠ ناوصأ دنع هايملا رادقم ةدايزا ريبادتلا ذاختا ىضتقي ناوصا سبح
 هب ققحتت قاطنلا عسقم رطمت لع لمعلاب رشابي نأ مقناو ديفا ىرا كلذ ررش

 نود اهف لينلا يداو ةماعل لب طقف ةيرصملا رايدلل سيل دا ريالا ةدايز ةمفنم

 نم مظعا نوكتس ىلعألا لينلا حالصا ةقفن نا ولو اذه . ًالامث موطرملا

 لبملا رحب حالصاب ةروشملا نع لوحا ال يتاف نايررلا يداو عورشم ةقفث

 : يهو ةينالا بابسالل كلذو نايررلا يداو عورشم ىلع ةيلضفالا

 دج عسوا يه رحبلا حالصاب قفترت ينلا ضرألا ةحايس قال“ (ًالوأ)

 نايرلا يداو هايم اهؤاورإإ رظتنملا يضارألا ةحاسم نم
 هايم ةداي زا ريب ادتلا ذات لاوحألا نم لاح ةيا لع يضتقي اهمال (ًاناثز

 ناوصأ سبح ةيلعتب مزج ول اهف لينلا .
 امنا اذا هارا 500 ماع همامتا دنع هبف سبيل نال (ًانلاث)
 ام دنعو لضفلا يف لبملا رحب عورشم يناث نايرلا يداو رت لمج وه

 وه ام اتلدلا نع لامثلا يف ةمقاولا تاريحبلاب يضارالا ءايحا ةلأسم حيبصت

 ةليسولا نايرلا يداو عورشم افتوكي دق دئنيح ينآلا لبقتسملا يف رظنم
 هايملا داريا راثكآل لضفلا
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 تارلكب نيبا نا "يلع نيعتي نايرلا يداو عورشم ىلع مالكا ماتتخا لبقو
 نم نوكيرونلا اذه نا ىري ذا «ضيفلا هأيم فير رصت ةيئيح نم ةعفن ةليلق

 كالا لوف يوي راق يقرفلا اذن ايرلطا اهات نك تادحب

 يضتقب ضيفلا ءام عافترا ليلقت يف عفنلا قح ًةمفات بالجتالا ةعرت 1

 .سور لنولوكلا لاق ٠ طققف ءلملل ةمزاللا ةعرتلا نم عسوأ نوكت نا

 كوع لروما قر ناواو نافل 0 يرلا شتفم

 اذهو مويلا يف بعكم رتم نيبالم ةرشع نوكي نا يضتقي ضيفلا هايم

 .تاقفن يعدتسي ةعرتلا هذه لثم ثادحاو عاطقلا ةميظع ةع رت مزاتسي فرصتلا

 هايم فيرصت اهب رسيتب ىرخا لئاسو دوجو الول اهب صيخرتلا زوجي ةظهاب

 : ينأ, اك يه لئاسولا هذهو لوقا . ىجتنا « ضيفلا

 ديكر عرف ع رشم

 .طايتحالا بوجو ىلع ةريخالا هتركذم يف سكوكلو او ميلو ريسلا ٌضح

 لعج 0000 ضيفلا لئاوغ نم رطألا ليلقت رسيتي ىتح لينلا يعرفل

 ىري |ّةيح ءارولا ىلا هفورج لقثو سوؤر ةماقاب كلذو ةدحاو ديشر عرف ةعس

 هيلع وه ام رثكأ ًافءرصت يدؤي نا هليسم عسر يف ريصب ىتح كلذ ةرورض

 . سح لع هْضِيِف هأيم ل 0 نمو ضرالا يار طخ ثدح نا نودب نآلا

 . هيلا ةوالملا هآيملا ليوحت 9 1 ىربك قة عرت ةباثك وه نوكيو طايمد عرف

 رما هنا نييت دقق حفاطلا ضيفلا ناوا يف سبملا كلذ ىلع هايملا ليدعت ما
 ديزيال ىتح هليسم ليدعت ةرورضلا نمو ٠ ةيئانئتسالا لاوحالا يف يرورض

 سدملا هلمحتب رادقملا اذهو يدايتعا ضيف فرصت لع ُهئم فرصتلا رادقم

 ةقورح 3 ثدحت قرشب ندم مسح رطخ دالبلا لع سيلو مويلا ةنم 'هارث 3
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 . هايلا هذه رمأريبدتو اهتيوقتل ةيفاك ةقفنلذب نكما اذا اهسالو ( هروسج )
 ينناف ضيفلا هايم ًاقرصم ”هلعج ضرغلا ناك اذاف ديشر عرفب قلعتي ام اماو

 ًاليدعت هليدعتو هماظتنا مورا ىأترا هنال كلذ يف سكوكلو ميلو ريسلا قفاوأ

 هجولا قحلي يذلا رطحلا نع مالكا باهسا ثبعلا نم هنا ىراو ٠ ًايلك

 ريداقمب اتلدلا رطانف ازاتجم املالخ يف ضيفلا نوكي يتلا ةنمزالا يف يرحبلا

 تلخ دقو . ناكمب ةروطللا نم يه ةلئسملا هذه تلا قي الو . ةزواحتم

 نآلا يرلا ةحاصم لامتنم ىأر نم لقو رماغ ضيف عوقو ذنم ماوعا ةدع

 نال ًالجاع عقب ًهلعلو قولا نضيف فود نمديالو٠ طفلا ذك ابق

 ًاماوعا نوكت ال ةزواجتملا ضويفلا نيب يتلا تارتفلا نا ىلع انلد رابتخالا

 مظعا نوكي نا دال لينلا فرج يف عدص نع أشْنِي يذلا فلتلاو ًالاوط
 نا مولعمو ٠ ةنس ةرشع سمخ ذنم لبال ةنْس نيرشع ذنم ناكام اريثك

 ثعاوب اهلك ضارالا نامثا عافتراو ناكسلا ةدايزو ابقاطت عاسناو ةعارزلا مدقت

 لاملانم رادقم صيصخم بوجوب ريشأ ينناف "م نمو . رمالا اذه قيقحت ىلع

 يهب, ىتح ديشر عرف حالصا ايسال اتلدلا رطانق لامش لينلا رف الك حالصإل

 ريسلا رّدقيو .نرطقلل اررض كلذ ثدحي نا نودي رماغلا ضيفلا هايم ةوالع
 ىرجي دادع انكمأ اذاف. هينج فلا ةثاستب لامالا هذه ةقفن سكوكلو يلو

 ةليلق ةقفنب دوصفملا ضرغلا انخاب دقنوكت غلبلا اذهب رماغلا ضيفلا هاي فرص
 ديشر عرف حالصاو ناوصا سبح ءالعاب ريشأ ينا مدقت امم ىريو

 هايملل نازح رضاللا تقولا يف تايرلا يداو مادختساب ريشأ ال يتنكلو

 يف عورشلا ىلعرومالا ةالو ضحأ لازا الو . ًاقنآ اهتنيب يتلا بابسالل

 هايملا داريا ةدايز ىلعو اهركذ مدقتملا نيعورشملا قوف لبلا رحب حالصا

 فب - امهتحرتقا نيتللا نيتقي رطلا ىدحاب ًافيصو ةاتش رصم رايد ىلا ةطبامل
 لزج يه لب يمومعلا جمانربلا لك تسيل ةثالثلا لامعالا هذهو ٠ يباتك



- 408 - 

 ةيرتلا رادلا تاهناغ  اناو قوك هانأ مترا دقم فارقلا نال طفاطم

 خا فراصمو عرت لثم ىلع ضعبب اهضعب طبترم ةريثك لامعا هاشثنا مزاتسإ

 باطتتلامتالا هذهلاثما ناىنخيالو . ةوالعلاهايملاب مانلا عافتنالا نمضي ىح

 نينس ىلع اهميز وت ناكمالا ينف ةلّجعم نوكت نا يضنقتال امناو ةميظع ةقف

 ماهل ىلا اهذافن رسيتي ملاذاهنال ًالجآ وأ ًالجاعابئابعاب مايقلا بحياذلو ةديدع

 ةيرصملا ةموكحال ينبني اذه ىلع ةانبو . اهنم ةرظنثملا دئاوفلا ءانتجا نكميال

 ءالعا ةرشابم وهو ليبسلا اذه يف ىلوالا ةوطلتا تطخ اذا اهناب ملعت نا

 ةظهاي ,تاقفن قرغتست لامعال اهسفن تضيع دق نوكك ناوسا 1

 يان ديفا فدو دوو انكر طوينلا ني يلببقلا هجولا ينف ٠ رادقملا

 ير ىلا تقولا لبقتسم يف اهير ليوحت رظتتنملاو ضايملاب ىورت : ين ضرالا

 عاطتسب ال هنا لع لفنولا رضع يف كلذ لثم هب رجث تلد دقو . منج

 اذا اساو تارن ةنزا نم ةلدأ نطرألا سدح ادا ير ليوحت

 ةدابز ىفتقا اهيدعتوا ىربكلا ةيميزوتلا عرتلا نم ةعرت يأ ءاشنا ديرأ

 سبح ءاشلا يضتقي رهنلا يف هأيملا بوسنم عفرلو اذه . :ىئرك ةدابز ”ةقفبلا

 هادنا لارسال يلع طويسا سدح لكش ىلع نيناكملا نيب ( رطانق )

 الب كلذ نينثا سايحالا هذه نم منت دادتمالا ةيزاوتم ةليوط يربك عرت

 اهيلع يتلا ةفصلا انركدق اذاف .اداصتقا رثكأ ناكاعرو ضرغلاب ىفوا كليو

 نكمي دهجلابف ةدعاسم سايحا ةماقا ىلا جايتحالا ناكمإو بيسانملاو ليثلا

 نسم ةيلج نويل "سزرم لقأ ةققب اتم دحاو لك ءاشنا

 ةروك للا لامألا

 ليوحت ةققث ىلا ىطسولا رصميف ةيميهاربالا ةعرت عيسوت ةقفن تغيضأ اذا (1)

 ةحاسم ةماع يف تاهبنج ةغبس دحاولا نادفلا ةقثث غابت ميدتسم ير ىلا ضايلا ير

 ايد ليوحن بواطلا ضرالا



 الا

 نيسملا ةقفن ةيلج 5000606

 .تاهينج ؛ دحاولا ةقفث رابتعاب نادف فلا ١+0 ير لي وة قفن هيج موو

 عومجم ا ةيلح همم

 ءارجا يضفي اماهت يرحبلا هجولا يف ةوالملا داربالا مدختسي يكل مث
 نمو .اضيا ةديدج فراصم ءاشناو عرتلا قاطن عيسوتو ليدعتل ةريثك لامعا

 انيدل يتلا نم ىلجا تاناب نودب لامعالا هذه ةقفن عومج ريدقت .بءصتسم ا

 انتا ناف ةلمجاب و . تغلاب دق نوك "ال هينج نويلعب اهترتدق ول يفا ىراو مويلا
 يف يضتقي ناوصأ ناز ةفالع امل يتلا ىطسولا رصم يف ليوحتلا لامعا

 نول نوكأ رخآ غلبم قافنا ة.داقلا ماوعالا ةثالثلا وأ نيماعلا لالخ

 ةنال انه هتركَذ دقو ةموكلا ىلع ضورعملا حيانربلا نم زج وهو هينج

 ينأ اب نكلو لبقتسملا يف ةيولطملا تاقتفنلا نمض يف ميسج غلبم ىلعلمتشي
 هداريتسا نكمملا لخدْلا بستحا مل ةرظنتملا تاداربالاب تاقفنلا يسابق يف

 .لودج نم غلبلا اذه تافغأ دقق ىطسولا رصم يف ةلئوحلا يضارالا نم

 يف يرلا قاطن ميسوت ليبس في قفنت ينلا لاومألا اماو اذه . ةئراقللا

 راصتخالاب فصأ نا يباتك يف تلواح دقو ةدودحم ريثف ةينادوسلا راطقالا

 هنا مضاولا نا امو . بيقتثتلاو ثحبلاب ةقيلخ يه يتلا ةعونتملا عيراشملا

 وأ ةدحاو ةعفد اهلك اهيلع جورطلا قالطالا ىلع بوصتسيال لبرذمتي

 اهنيب نم ريخت نأ الإ انيلع اف ةزيجو فوكت ةدم يف اهرثك أ ةرشابم
 لامجالاهذه تاسياقمع قلمتي امف اما .ةيولوالاب اهترشابم يف بوغرملا ميراشملا
 ريدقت رابتعأ ىنبني ال ُهنا وهو قحلملا اذه ةحتاف يف ُةتلق ام انه ررك اف
 ريغ تاقئنال ًاًديسف ًاحارب تكرتف تلهاست ينا واو 0 لإ تاقفنلا

 تاقفنلا نا املك فاك ريغ يفارأ كلذ عم لامعالا كلت نم لمح لكل ةروظنملا

 .نادوسلل ةبولطملا لامعالا اما . اهل اهتردق يتلا تاريدقتلا ىلع وب رتال ةحيحصلا



 - ةالا -

 اهمريغألاو لوالا يف نوايسو اع ينألا يهف ماهتهالاو ةيانملاب ةريادج يعو

 ةئيدم يلامش لينلا يداو صخحي امادع نادوسا نوكي امن رثكآر صل عفن

 .اهدحو ةيئادوسلاد البلا ىلع ارصاق اهعفننوكيس ىرخالا لامعالاو موطرخلا

 اهنايب كاهو

 لبملا رحب ليدمت (1)
 قرزالا لينلا يف سيح ةماقا (؟)

 سدملا اذهل ةيعبتلاب ةريزملا دالبل عرت ماظن ءاشنا («)

 شاق رهن هايم ةنزاوم (4)

 صريصورلا يبق نادوسلا نم ةطش يف ناّرخ ءاشنإ ()

 - تيبلاو ايروتكك يتريع هايم ةئزاوم (0)
 ببرقتلا هجو ىلع لامعالا هذه نم لمع لك ةقفن يف زاحيالاب ثحيأسو

 لوالا لسملاب صتتخي اهف لوقأف

 ديدج ليسم ّقشي لأ امهنم ىلوالا نيرايخلا نيب نيتقيرط كلذأ نا
 لجل ًاحلاس هلمإل فارزلا رحب حالصا ةيناثلو طابسو روب ةلحم نيب لينلل
 نوكتس ىلوالا ةقيرطلا ةقفن نا يف ةحاشمالو . املا نم ةوالملا داريالا

 اريك ًاليسم نوكب نا بحي لوسما اذهءيشنأ اذا هنا تلق دقو اًدج ةظهاب

 ىلا نآلا قمو .] ةناقأ ف فكم راما ةرادتم نزف لوخ نذل ذاك

 يعيل ليسسلا قش اذا ( نيتريحبلا هايم ةنزاوميف عرش موي ) ةريثكن ينس ىدم.

 وه نآلا يريدقتف . يلاطلاب ىفول ةيناثلا يف بمكم رتم ةئاعبس هردق ًافرصت

 وكيس هلا انو. ف ايف ةبوعض هركت ىف وكي الو ةمجح اذه ليل ذأ

 . ةطوبضم دودحيف هراين ةعرس ل عج ةرورضلا باب نف ةحالملل الاس ايا

 اذه لثمرارمال مزاللا عاطقلاو'””ةيناثلا يف نيرتم هتيرج دشأ تصرف دفلو

 ةبعكملا راتمالا نم ًاويلم !١؟ وح غلبت مدرو رفح لامعا مزاتسي فرصتلا“
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 ”هلءلف زواجتم ميسج تابمككا رادقم نا ابو . ةيراخبلا تالآلاب اهلك شابت
 في رجتتلا ةيف ىلع ديزتال ةهيفب هزاحئاب نوموقي نيلواقم ىلا لوصولا رسيتي

 .بعكم رتم لك نع تاملم ةعيسو شورق ةئالث يا ىببقلا هجولا يف تافاكرملاب
 .يرصم هينح فلا ةثاميراو نينالم ةمبرارثألا ةقنث غون نوكيت هيلعو

 .ةسخ ةبواطملا ةقفنلا عومج نوكيق رخآ .انويام اوتقفت غلبت ةنزاوملا لامعا "لاو

 ""”هينج فلا ةئامسخو نيبالم
 نم يشك لقا اهتقفنف فارزلا رحب حالصا يهو ى :رخئالا ةقيرطلا اما

 عومج ناذ اذلو ادج لقأ اهيف مدرلاو رفملا تابمكم نال ىلوألا ةقيرطلا

 رولا ليسمل ىلوالا ةقيرطلاب ةعرسلا سفن باسقحاب) لمعلا اذه هيضتقي ام

 ةثالث بمككا رتملا ةرجأ اذبسحاذاف . سعكمرتم نويلم مه وحن غلب (يلاحلا

 . ةثالث ل محلل ةبولطماةقفنلا غلبت لم نيثالثوةعبسيعا ةراب نب رشعو ينامثو شورق
 هينج فلا ييئاممفلا ةرطنق ةقفن انبسح اذاو.أهينج نيعب رآوةسمخو ةئامو نييالم

 ةثالث وا هينج فلا نيعب راو ةسمخو ةئامثالثو نيبالم ةثالث ةقفنلا ةلج نوكت

 مويلا دجوبو ) رهملا نم ةصحلا هذه يف دلقلا ىلاةحالملا ريصم ائريتعا اذا ()

 رادقملا نع ةعرسلا صاقنال ةرورض ال نأ انيأر ( ابابا اباهذ رهش لك يف ناتيراخب
 يطق اعصنو لابمأة عبرا وأ رتم قئامو تازتموليك ةحبسم ةم رج يوانتابلا ذا انآ روك
 يهف قرزالا لينلايف امأو .ريثكب تاذ نم مظعأ نوكتف ضيفلا ناوأيف امأ .ةعاسلا
 ةلهستسم ةحالملاف اذه عمو ةيناثلا يف راتمأ ةثالث ردقب

 .هردقأت صن لمح ثيحي ديدملا ليسملا لمج داصتق ألا باب نم ىلو الا لماو (؟)
 نأ بدكم رتم ةئامثالم يهو ةيقابلا ةيمكلا لعجو . طقق ةينأثلا يف بمكمرتم ةلاهب رأ

 فرود ام ىلا ليعلا ةققث صقنت ةيفيكلا هذهبو انمايا يفوه 5 للا رحب ىلا لزنت
 .هايم داريا نما رج نال رخ "لاك مات نوكي ال عورشملا اذه نا ريغ هينجنييالم ةثالث

 ٠ بيقتنلاو تحبلاب ريدج للعلاف كلذ عمو . تاعقتتسملا يف يرجي لظي فيصلا
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 متت يتلا مفانلا ةريثك قون 'هدئاوف نا يف ةحاقم الف هتارحا ما حلفا اذا

 مئارجا بوجوب ريشأ ناالا هذه ةلاحلاو ينعسيال ىتح رغصالا عورشملا نع

 وعدتس تاينازهلاو ةيليصفتلا جئاسملا نا يف كشاللو اذه . لاملا هل رسيئ اذا

 ايظع اليدعت نيعورشملا تاققن ليدعت ىلا

 زارط ىلع قرزالا لينلا يف هأيملل سيح ءاشنا وبف يناثلا عورمشللا اما

 راضحتساو ةلمعلا دشح كي ةبوعمصلا رايتعاب هتاقفن غلبتو طويسأ سيح

 ماظن ثادحاب صتتملا تلاثلا عورشملا اما تاههنملا نم ًتويلم ءانبلا تاعم

 هذه لثج هنا يف ةحاشمالو . هينج يتويلم غلبم هل تردق دف عرتلا نم

 نود نم اهزادقم قريت نآلا 3 رذمتي نكلو ةميسج لامعا لمعت ةقفنلا

 : ضرالا ةئازيم ةفرعم

 يذلا عورشملا يفام هيقو شاق رهت هأيم طبض هنم داري عبارلا عو رشم او

 فصن غلبم ردك دقو ضرالا ةينازيم لهج ببس ةبوعصلا يىرمهلبق

 هينج نويلم
 ةلابق هايملل نازخ ءاشنا هب داري هنع بيقثتلا دارملا سمالخا عورشلاو

 لمعلا اذه تاقفن ريد#ت رّذعتي دقو . اهنم بيرق ناكم يفوا سريصورلا

 سيح تاققت ىلع ًاقلطم ديزتال اهنا وه ددصلا اذهب لوقا ام لجو طبضلاب

 كلذ نم لقا ىلا تراص اعرو هينج فلا يتئامو نينويلم يا ناوصا

 ىرا ال تببلاو ايروتكف يتريجبهايملا ةنزاوم وهو سداسلا عورشلاو '

 .نوكت اهنا ينعا عقوملا دعب و ةقشلا يدامت عم هينج ينويلم ىلع فيت هتاقفث

 رايدلل ةبولطملا لامعالا ةقفن كاهو امهنم ةدحاو لكحل هينج نويام

 دق نوكت يتلا ةسياقلا بسحبو اهركذ مدقتلا ريداقملا بسحب ةيئادوسملا

 لبملا رحبل تذختا

60> 



 م الع -

 ميرا لشلا يناثلا ريدقتلا لوالا ردقتلا

 لبخحلا رحب رنإه.ةءدأ ةومءثيم

 صريصورلا دنع نازخإ ؟ه٠.٠ءءأ ؟”ه..ء.6

 قرزالا رحبلا سيحأ ٠٠

 ةربزلا ي يضارال عرت ماظن وهم وفوو

 ننعم ةهوووفو

 تربلاواي روتكيف يتريحب ةنزاوم يي ا؟ةويععوو

 [ حم عومجلا | 0 نا 00

 ةيرصملا رايدلل اهٌؤاشنا بولطملا لامعالل ةردقملا تاقفنلا تفيضأ اذاف

 ةدعقومو

 آي مومو

 قيوديووو

 2 ينأب مك يهو

 ناوصأا ناؤخ ءالعا ةقودووو

 طايمدو ديشر يعرف ليدعت | و...
 ا ةوووميوو

 انقو طويس ١ نيب سايحأ ةماقا من وودم»

 | 1 عومجملا 0( مهم *.ه]

 : يتأب اك يرصلاو يئادوسلا ني رطقلا يف تاقفنلا عومج نوكيف

 ١( ىطسولا ميلاقالا يفيضوملا يعرلا لب وحن مامئالبولطملا هينج نوييملا غابم نا ١"
 رخآ ريدقتب صاخ هنال عومجملا اذه يف جردي مل ميدتسم ير ىلا



 نادوسلا عي راشم ةقئن آ١ةةةءدءدن ء||""ويةومو

 رصم ميراشم ةقث | 640000 مجهم

 عومج ا 0

 .رادقألا ةلئاه نير طفلا الك يف عل راشملا هذه تاقفن نا يف ةحاشمالو

 رفوت ول ىت> ةريصق رهدلا نم ةهرب يف اهءارجا دصقلا سيل نا ءافخالو

 تناكاعم اماع رشع ةسجىلا ةرشع ىدميفالا اهؤارجا رّدعتي دقلف امللاملا

 تلئس واف اهنم ريثكب مايقلل تفولا نحي مل هنا ىلع كلذ ىلع ةدعاسم فورظلا
 .سايقلا يف يه ةدم يف اهؤارجا عاطتسي يتلاو ةلجسلا كما نامت مويلا

 : ةينالا لامعالاب ترهل ةريصق

 ناوصا ناّرخ ءالعا

 طايمدو ديشر يعرف ليدعت

 لبخلا رحب ليدعت
 يرحبلا هجولا عر ماظن نم مسن

 يببقلا هجولا عرت ماظن نم مسق | كره ٠.٠٠
 انقو طويسا نيب امف لينلا يف سبح ةماقا | ١ر٠٠

 قوز الا لينلا ف نيد ةماقا | راما
 فادوسلا يف ةريزلسا عرن ماظن نم مسق

 شاق رم عورشم
 | ا عومجلا |9960

 ردقب ةسياقلا هذه تصقتنال هرغصا ثلاثلا عورشملا نم انريخت ولو



 - جالك

 ("”طقف هينج فلا ةئامامتو نيبالم ةرشع تراصف هينج فلا ةئامو نينويلم

 اهوارجا عاطتسي هينج فلا ةئامسحو نييالم ةينامع اهتقفنو ةيقابلا لامعالاو

 يف رظنن ناالا نآلا انل سيلو اذه . ةحتاللا هذه نم لوالا مسقلا زاجتا دعب
 ًالهس سبل هنا لوقا كلذ دنمف ةروكذملا تاقفنلا ءارو نم ىجرت يتلا دراوملا

 يذلا نمزلا نين انيلع ردت نادوسلاب صتخي اهف امسالو دراوملا كلت ريدقت
 ةذبنلا هذه يف نالا انمالكن ا امب نكلو .اهاصقا دراوملا كلت غولب هيف قوتي

 نمز اما ءاضيا ريدقتلا هجو نم دراوملا لواتي وبف ةيريدقتلا تاقفنلا لواتي

 بويغلا مالع آلا هملعي الف اهاودج

 ةبيرضلاب ميدتسم ير ىلا اهير لوحتي يتلا يضارالا موقت يلبقلا هجولا ينف

 اهردقو ليبقلا اذه نم يتلاىطسولا رصم يضارا ىلع اهضرف ررش يتلا ةوالملا

 ةبيرضلا هذه صاقنا نع ةحودنمالو اذه . دحاولا نادفلل ًأشرغ نوسغ
 ىلع اقلطم يرلا نوكب ثيح انق قوف ام ىلا ةمقاولا يضارالل ًاشرق ٠" ىلا
 ىرا الف هيف فرصتلا ماظن مملصا اذاف يرحبلا هجولا اماو ٠ ةعفارلا تالآلا

 ةعارزال حاصتق اهتاوم ىحب يتلا ضرالل شرق ةثام ةبيرضلا لعج نم ًامنام
 نادف لكن ع ًاشرق ٠0 نع ةبيرضلا هذه ديزتال ةينآ نينس ةدع يف اهناولو
 لصت يذلا نمزلا نا ولو نادوسلاب صتخب ايف ممصي كاردتسالا اذه لثم يف

 ناببكاهو ."””كلذ نم ادج لوطا نوكيس اهتبيرض ىصقاىلا دالبلا كلت هيف
 نم ةئاملاب ةيناهك ىنجتست يتلا يئارضلا نم ينمو ةيد,رقتلا ةيونسلا دراوملا

 ةثالثلا ميرراشملا اهؤارجا بجاولا لامعالا لمجا نا وه ”ءارا يذلاو )١(

 هينج فلا ةئامستو نيبالم ةتس ىعدتسا يهو لوألا

 ةسياقملا هذه يف ريدقتلا لقأ تر 2(



 - عالال -

 | ةاريألا زةأسيسس تيفو ةىأ 1 |ةيرضلاةميقأ رادقم

 يلبقلا هجولا نيدادف | شرغ | هينم
 مدتسم ير ىلا اهير 0 ٠
 تايداطلاب ورت ىتلاىضارالا 1+وهوو

 يرحبلا هجولا
 اهناوم يحا يتلا يضارالا رودوثيو

 نادوسلا :

 ةرب رجلا ىفارا ١ انلوووثلث

 شاق رهن يضارا ٠٠٠١|

 موطرخما نعلامشلا ىلا لينلا يداو يضارا ||"

 ةلكسم ىلا تفتلي مل ناريلا اذه يفو نيتسياقملا ىربك بسحب تاقفنلا لصا

 تاحاسم نادوسلاو يرحبلا هجولا يف غلبت هو اهتاوم حت يتلا ىضارالا نامئا

 ةيديدملا ككسلان م ةموكملا لخد ةدايز كلذ ىلع ةوالعو فارطالا ةعساو

 ءاضمالا دج ةرئاو ةداير كراش:

 نثسراج مل

 نيم 0-0 0
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 والا قحلملا فدر

 (ًقباس يلبقلا هجولا يف يرلا مومت شقفم بورتسملا بانج ملعب )

 ( ءواشلا حرتفملا نايرلا يداو نازخ يف )

 قاشلا ميظملانايرلا يداو ل زد لامالا نكنأ دك نوفا ع ماهتا نا
 0 !مسضوأ دقو . ينرحببلا هجولا يف نسا داريالا دادمإل هايملا ظفحل الا ا

 ةطساوب يرحبلا هجولا ةجاح لس نكي كك فيك نابب لجاب 0

 ناز ناك دقو ناوصا دنع ماَعي يا ناز مم نايرلا يداو نازخ لاعتسا
 همحو ةنس يف ةينفلا ةنحالا لع تضرع يتلا تأعو رشملا ةلمج نم نايرلا يداو

 .قيقدلا فصولاو ثحبلا يف هقح تانازللا نع تعضأو يتلا ريداقتلا هتفو دقو
 تاقفنلا نع *يئان عورشملا 4 ضفر ناب ميرصتلا ىوس ائيلع "قبب لف
 يرحبلا هجولا ىلع الا هتدئاف دومت'الو أهيلا جاتحي يفبا ةزواجتملا

 لاملا ترينت دقف اهؤاشنا مث دق طويسا دسو ناوصا نازخ نا اع نالاو
 1 ميلو ريسلا بانج هحرتقا ايف ثمحبلا ءازتجا يرورضلا نم راصو

 : اهو نيعورشك م مايقلل

 .هنب رفتو هثلل ةدحاو ةعرت هل ةبمككلا راتمالا نم نيرايلمعسي نازخ (1)
 يرصم هينج يقويلعب هتاقفن تردقن دقو

 هئلل ةعرت هل ةبعكملا راتمالا "نم تارايليم ةثالث عار نازخ (ب)

 . هينج فلا ةياتسو نينويلع هتاقفن تردقت دقو هغبرفتل ىرخاو
 ثحبلا انعم ءىجي اهمدعو تاقفنلا ريدقت ةحص نع نآلا رظنلا انفرص اذاو

 ( ١)عورششملالوقتف همدعواامهذيفنت ناكماو نير وكّذملا نيعورشملا يف راصتخالاب
 مدختسم م نمو هنالثما دنع ِهْنب رفثل مث قل ةدحاو ةعرت هل نازخ

 ف اك بس. ةطسوتم فرصت لدعم ىلع داربالا دادمإل فسوب رحب
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 رياربف رخآل ربوتكا ٠١ نم كلذو ةيناثلا

 يرحبلا هجولا تب يرلا موسم شخفم ليوكسرُ رتسملا دروا دقو
 نايرلا يداو ءالمال ةمادختسا نكمملا دارإالا ناشب امهنابب يتالا نيفشكلا
 كسول وك قم

 ناوصا يف ليثلا تاقرصت لقاو طسوتم
 فرصتلا طسوتم

 رهشلا ةيامنإ رهشلا ةيادب
 ا 0

 رهشلا ةيامن | رهشلا ةيادب
 نسا ل نا

 ارا انك نك راو

 ارفع ]| طرممع | ارممع | ؟رالع»

 ارضهع | اطرمحح

 ةهمح | طرسذع

 هع أ ارق

 1 هيل

 ال ناضيفلا ةلدتمم هس ِق نأ نيروك دملا نيفشكلا ةنراقم معبد

 رياني رخآ دعب ليلق اهناضيف ةنس يفو رياربف .٠ دمب هايم ىلع لوصملا نكمي

 ةلدنملا نينسلا يف فسوب رحب ةطساوب تايرلا يداو ءالتما رسمتي هيلعو.
 فرصتلاباستحاب و .ًالقم ناضيفلا نوكي يتلا نينسلا يف ليحتسيو ناضيفلا



 - عمو -

0-8 

 امكحم ارتم مم. ليزنت دعب اهنايب ينألا ماقزالا اندجول طويسا ةلابقراملا
 ْ نايرلا يداول

َ 
 فراضيفلا ةليلق ةنس | ناضيفلا ةلدتعم ةنس

 ريمسد رغم يفأ ةيناثلا يف ًابمكم ًارتم +6 | ةيناثلا يف انكم ارتم 885
 رباني ه ١» م » > امل ١3» ظ» دم 55+

 راف : ءيش اِل ها ده ده ده ا

 ةحاللا حبصت ناضيفلا ةطسوتملا نيئسلا يف ناركذ ام لدتسو

 .ىدم ةبوعصلا رمتس ناضيفلا ةليلقلا نينسلا يفو ربمسد رخاوأ يف ةبعصتسم
 مفر انيلع 8 ول فسوي رحبل ءاملا داريتسا انئش ول اثنا ةصالط-ناو ءاتشلا لصف

 .دادم الل سي وهو دس ءانب يعدتسي اذهو طويسا رطانق ىلع راتما ةعبرا هايم

 ١ | هيشج نويلم فصن ةقفتب رطانقلا كلت فلخ

 . ”ؤارجا عاطتسم ريغ )١( عورشملا نا ةجيتنلاو

 (ب) عورثم
 ولف هغيرفتل ىرخالاو نازملا ءالمإل ةدحاولا ناتدرفنم ناتعرت وه

 .ثحبلا نا دحين انناف هنهارشلا نم برقلاب نوكي ءالتمالا ةعرت مث نا انضر

 ةريخالا نينسلا سجللا يف ناضيفلا بيسانم نعل وكسر رتسملا هارجا يذلا
 ينايام ىلع لدي

 ١5.7 ةلسو 1854 يتنس يف لصح يذلاك ليلق ناضيف لك يف )1(

 رت قوام لع ًالتما دق نازللا نوكب

 ؟ة١او ١5٠٠١ ةنس يف لصح يذلاك يدايتعالا تاضيفلا ف (ب)

 .فصنو رتم قمح انردق اذا مث ًارتم ٠» بوسنم ىلع هؤالتما نوكي 60و



 - ما -

 نوكير نأ يضيف مشأ ثودح مدع ضرغنلوأت الم نازلنا نوكي امدنع رخبتال

 . ةبعكملا راتمالا نم نارايام هنمردتسإ كل 2 0 بوسنم ىلا هولم

 ضي وعت فسوي رحب مزأي 190739 5 ,قتسك ناضيفل ةياقلا نينسلا ىفو

 م 5 كم كل ذووتم بنحالا قرت

 الما ةعرت ةمس تناك اذا ضرغلاب يني (ب) عورشم نا 06 ةحيتنلا

 م6 يوك دل ةعزلا عاق ضرع نوكي موسرملاميعصتلا بسحبو . ةيفاك

 ضرالا نا عاو | هلمج قم الدف نضرلا اذه ةقعاتطم بحي نكلو

 ًارتم نينامث ةيلافطلا يف نوكي نا بحي ةيرجملا ضرالا يف ًارتم ؟هو ةيلافطلا

 ضرع ن وكي نا بحي هنا قب كرما قز مذ دقو . نيتس ةيرجملا يفو

 رقم نم الدي كو خبر رفتلا ةعرت عاق

 ةعس ديز' نأ اني ردحيف ناضيفلا هايل افرمعم نايرلا يداو انربتعا ولف
 نآلا كلذ نع ًاحفص برن اننكلو ركذ امم رثكأب هئالما ةعرت

 لقا نوكت اهناب نظلل عاد نم سيلف نازل ءالمال ةمزاللا ةدملا اما

 ًاقصنو ثالث سيلو ننس عبس يأ ةقباسلا ريراقتلا يف ركذ ام

 ةعس ضرفب روكّدملا نازخلل ةمزاللا تاقفنلا رادقم يف ثحبلا لبقو
 ةيلصالا ريراقتلا يف ةردقملا تافورصملا نا لوقت مدش امردق ىلع نيتعرتلا

 . أه اراك كاهو ا ةريسلا

5١ 
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 تايمكملارارقم| ةبفلا| ةقفنلا |
 1 ضشورغإ هيئح

 ؟هةوديدهو ه || ؟اثوء.»

 1نووثوديم 2م || -؟يييع

 ١"ةهدءء.ءءزأا»# ١3 9؟هودو

 أ١ووودووه 6 ؟هووع

 ٠و+ ٠ 2و

 امد دفنه 6. ةيومو

 ههه#اأآوم [ةوءوو

 نادف 00 0( ؟مهودمو

 هاةهأء.وو

 ماآ٠٠.6.د٠

 عومجلا مدلك

 اهب رسيتي ةيفاو ةعسن فرصو ذخا اتعرت هل يذلا لدعملا عورشملا اما
 ةسجخ لقالا ىلع هتقفن غابت ناضيفلا هايل افرضتنو اناؤخ كارلا داو لايشمأ

 خم اواعن ًالئاه اناذغ نوكي هنا كالو: تاببملا نم ًافصأو نئنالف

 هرم ماتا قرتسمو ةقفا ننكر ”بويح ل نكل ةيسدنلا تانزسلا
 ءاملا نم ًائيش يمي ناك اذا ام

 ءاضمالا

 و

 يلبلا هجولا يف يزلا مومع شتم

 ىسانلا نم دحا يردبالو نيئسلا نم 056

 كلذ ققحتل ةليسو نم سلو

 1١5٠١85 ةتس سرام ؟١ يف ةرهاثلا

 وسم 4 مس سس

 لامعالا ناي

 مدرو رفح

 نا ذكلا يف رفح
 رخص

 لعمر
 ءانب

 فسوب رحب ليوح
 تاطيملا مدر

 رضا ارا نع

 ( يطايتحا ) ةروظنم ريغ لامعا



 عا ل

 ه7, يناثلا قحلملا قزح
 نادوسلا يف ير ةحلصم ةماقا اهيعدتست يتلا تاققنلا ريدقت

 كالذل ةماعلا ةطخلا
 : ينأي اك نيفظوملا راك نوكي
 موطرخلا يف هناويد 7 نوكي ير مومم شتفم ( لوا

 نع بوني ومو . ضيبالا ليثلا مسق هتدهع يف ن وكب لامعالل لوا ريدم

 ةزاجالا يف هبايغ ةدم مومعلا شتفم

 قرزالا لينلا مق هتدهع يف وكي لامجالل نان ندم

 هيلا لكوت ( لامعالا يلطحالم ةجرد نم ) يزيلكلا سدنهم دعاسم
 وا ةزاجالاب بيغتي نم ماقم موقيو ةيصوصخلا تاروفألاو ةشقولا لاغشالا

 ولخ يبا ةيلغلا فئاظولل حشرتلل لمعلاب بردتيو ضرملاب

 نيسدنهم ةتس ةيمومعلا ةاردالا يف نيفظوملا طساوا نوكي. (ًاناثز

 ةءوكملا ةمدخ بيتارت يف ( نيدعاسم نيسدنهم ةجرد نم ) نييتطو

 ركرل دحاو نانثا مق لكيف نوكيو نيروكّذملا نيمسقلاب نوقحليو ةيرصلا
 ةيلاللا فئاظولا ماب مايقلل رخالاو ةرادالا

 ةرادالا زكرم يف ةبتكلا (90)

 تاباسح سيئر

 ناك مْ . تاباسملا يف مالا هلو ( ةيب رملاو ةيزيلكلالا ملكتي ) بتاكو

 مسرلا لامعاب ةيارد هل دعاسم

 ماسقالا تناكم ( اعبار)

 لامعالا يريدم 5 نالقنتي تاريرحتلل نايتاك

 سئرو نيسدنهملل نيمبات نوثوكي هبشا امو ةأمس ةمدخت 0

 ١ه وح مددع نوكيو بتاكل يقابلو تاباسحلا
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 تافقفنلا ريدقت

 ةتباثلا ةيونسلا تاقنلا لوا

 باور

 فئاا إلا |يونسلا بتارلأ| ىرغصلا ةلجلا | ىربكحلا ةلجلا

 ماع ير شتم 1و6 ١.٠

 ضيبالا رحبلا لامعا ريدم ع 00

 قرزالا رحيلا لامعا ريدم 66 366

 يزياكنا سدنبم دعاسم 00 4

 نيبنطو نيسدنبم ةئس 51 1
 تاباسح بتناك "6 <35

 ةيتك ةعب را ا 5

 رعاس رشع ةسق 5 سد.
 هةر

 لاقتتا في راصمو ةيرفس لدب ١
 نيردتا ظلال طئاسم| ٠ ةفكخر | يوم بي رقتلا ىلع ةيرفس لدبأ |[ .

 ةيدايتعا يرام

 ركذلاب صخأ" ال ( ةئراط ) ةضراع في راصم

 نشكم ةرحا .١

 ةباتك تاودا 1

 تاقفارغلت 1١٠٠

 تاشورفمو بتاوداو تالا حالصا 1١6

 ةينونلا لي راضمو اوليغشتو تاي راخسللا ةنازع 6٠.١

 ةعونتم ىرغص تاقفن ا
 "يا

 ىريكلاةللا| 0م
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 3 ةيلوا ةيصوصخ تاققت اناث 1 |

 ( مزاول ) اممتارجاحب نيتراخب نم |
 تاوداو تالا نك 6

 (تاشورفم ) ثاثا نمت[ 0٠٠
 ةحاسملا نايكر تامهمو مايخ نمت 5

 لكاش امو ددع نع 0-0 000

 ةنادتالا ةحاسملا في راصم

 فروايعي ةئس اعز مهددع نوكي تاين ازيملا باكر تاقنن

  1١٠ةرجا وت نم ةضراع في راصمو عاطقنا ريغب ةلاصو 5

 هفالخو لامج ءازكو
 تامهلاو ددعلال قتل ًاعدوتسم نالعجت نيتيهذوا نيلدنص نك 00

 لا رافنالاو

 00 ةلجلا م

 يصوصخ داهعا 53

 صتخي ايف ةيلوالا براجتلا لامعاب مايقال دامتعالا اذه نوكي

 ةماقاو سوؤر لمعو رابآرفحو وام ةماقاو ليلا هايم ريبدتب | "60.60
 كاذ لكأش امو تاباغ فشكو لاغدا مطقو سياقم ا

 ىلوالا ةنسلل ةب ولطملا ةينازيملا ةصالخ

 ااا

 ةتباثلا ةيونسلا تاقفثلا| ٠٠6٠

 ةيلوا ةيصوصخ تاققت مم

 ىلوالا ةنسلا لامعال يصوصخ دايعا| ه٠.

 ىربكلا ةجلا | م...

 1١9٠4 ةنس سرام ؟4 يف ةرهاقلا

 ش سل ( ءاضما )

3 

 ب



 - عمك

 7 ثلاثلا ىحلملا يق

 « ايروتكُف ةريحب بيسانملا فالتخا يف »

 يف مقيرارقلا بيرق روغ نم لفسألا مسقلا ىلع ةريحبلا هذه لمتشت
 اهثام مطسةحاسمو ةيقي رفا قرش يف ةمبرغلا ةرحفملاو ةيقرشلا ةرحفملا نيبام

 فلا ردقب ململا رحبلا حط سنع اهعافتراو عب رم رتموليك فلا نيتسو ةيل املي

 اهب رقلو وغلا ةبيرق اه ريغىلا سايقلاب اهنا نظيو'' ارق ءنيرششعو ةعسنو ةئامو
 ىريكلا ةصخلا يف بحسلا امللجتو ةيرودلا راطمالا املوانثت ءاوتسالا طخ نم

 ىلا اهنع فرصني اهؤام ىنط الكو ٠ رار ةلطام اهثيغ كفني الف ةئسلا نم

 هذهب امنم فرصني يذلا رادقملاو ايروتكف لين ىلا اهنمو نوبير تالالش
 تاريحبلا ةيقب لثم بوسنملا اذهو ٠ اههايم بوسنم ىلع فقوتي ةيفيكلا
 هلا ةذبنلا هذه نم انضرغ امو ماظتنالا براقم طمب ىلع نيباحألا يف فاتخي
 ةريحبلا هذه بيسانم حوارت ىلع اهب لدتسنل ةءاطتسملا تامولءملا عامجتسا
 بيسانملا يف انيأر دقو . ةيلاخا ةنس نيئالثلا وا نيرشملا لالخيف اهتارياغمو
 انفذح ول اننكلو ''اهنم ىجئرت ىتلا ةدئافلا للقي ًابراضن نآلا ىلا تن ود يتلا
 - ةيواطملا ةدئافلاب انتأل اهب تمقو اطالغا

 موسمه دإو مسي

 م2 ةريحبلاب ةفيطملا ضرالا تاقبط جم
 ةريحي لوح ةريخالا ثريئسلا يف ةديدع تافاشكتسا ترشوب دقل

 ضرالا تاقبط ةينامرملا ةقشلا حارب يف ”هريغو زتئادصحفت دقو . ايروتكُف
 هدرا ليدس كب ةحل انج طعما اسرع لخأ عاتترالا اذه )١(

 ةيفارغللا ةدي راو يلكويو نيتثنقار نع بيسانملا هذه تذخأ دنل (؟)

 ةراظنل يونسلا هريرقت يف نورب نعو ”هو ةحفص اهنم ني رشعلاو يداملا ءزملا يف
 ةها/ا» ةحفص 19٠ ةنس ةيرصملا ةيمومعلا لاغشالا
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 ةعفا ا دالبلاو يب رغلا ةريحبلا فير يف ناممل حضتاو ب باحرلا ةعساو عاقب يف

 ةيقرشلا اهتيشاح نم ةيصقلا ءاحالاو .امبلك |شامو و لمألاو قلظلارغ هح أبيب رغملا

 نيل سالاق . كيبس جيلخ نءلامشلاو ىلا كلذوأضيقلطلاو ورملا رححب ألم

 اريجاكر هن بصم ىلا دتمي يوابملا نم رطس ةريحبلا نم يب رغلا ءىطاشلا ىلعو
 لصي ىتحلامشلا تمس يف ُرعنأ لاقي رازملا ءازوإب اهنم رخآ رطس اهيذاحيو

 ثيمسروخواشاينيمأ جيلخر ياست ىرخ أي واهمنأل اق. يلامشلا ةريحبلا “راشد

 ةلح دنعيب رغلا اهبن اج لع ةمقاولا يوارملاةلاحرلا اذه فصو دقو ٠ كيبس جيلخو

 ىلاو ٠ ءىطاشلا قصلب ءاملا قمعيف ماكألا فورج صوغتث يح ىوجارك"

 . قارم وأ تاجّردم ممتتتت يزاوتلا قوابلا نيت ضم أر طنب اهكاروأأت

 رباك أت ناكاجبر روغ يف رارقلا ةب ةبيرق اهنا ولو ةريحبلا هذه نا كلذ نم حضن

 :يثأن ةلاغال اهضعبو يوابملا كات نيوكك نع ةئشان مراوشاو هئاملخ

 يوابملا هذه لثم ةريحبلا هذه نع لامثلا بوص يف سيلو لوقأ . اهنع

 انانكتما «تيرآلا قل هدف فلا درا تاكل فشكتسل مل هنا رهاظلاو

 هأشغي نا بلغي قارب قلط اهتماع ضرالا هذه ةبرتتو . ايئارقتسا ايجولويج

 لازلا امباتني ام اريثكو ”روخصلا تاتح سس بساور هيق عقتدقو ةيلاصلص ةقط

 ةزيسلا نع ادق لامقلا كعس ف فا هايم ليسم ةهجو نم لدتسيو

 يف عوبطملا /؟8 ةحفص « هيقي رفا ميمص يف اشاب نيما عم » باتكملاط )١(

 1885 ةنس نيلرب

 ٠ نورشعلاو سماقلا لصفلا ةيقي رفاب ناملالا رجاهم يللامأ » باتكر ظنا (؟)

 18+ ةلس نيلرن

 مبا ةحفص م81 ةنس ةيفارنجلا ةيكلملا ةيعبلا تابرج اه باتك لاط 6

 «ةيقي رفا طساوا يف ةلاحر ”يعببط» هناونعو تويلا توكس باتك بلطا (4)

 155 ةحفص 13.5 ةنم ندنل
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 ةطب رخ تحفصت اذاو . ضرالا كلت راوج يف دويحو رجافم لوصحلاهتحا

 اهجرختسا يتلا ةحاسملا نع اذخأ ةي رحبلا ةراظنا مترشن يبلا ىلعالا ةريحبلا مق

 ءيش مقاوملا ضعب يف زازا نوما قيسنت نا ىرت سوهتي وه طباضلا
 | ىلع ) ءاحتالا كلت صحفت ىلع وتأمل موقللا نا ءافخالو .راظنالا تفلتسي

 انعسي ال كلذلو اهئايكو اهتقلخ ةيهام ىلع ةنم لدتسي ًاينطاب ًاصحقت ( هدبعن
 تدام عودصب عساو دح ىلا تفشكتا دف ابتيفب رهاوج نا لوقا الا

 اديم ضرالا اهب
 يفاملو ةيئاوتسالا قطانملا ميلقا لئامت ةريحبلا رئاح عجاضمو اذه

 ببر ّقتلا ىلع بقاصت راطمالا طوقس ةنمزاو .فافج لصفو ثيغ لسعف ةئسلا

 رود ناريغ نييبالقنالا نمز بقاصن فافملا ةتمزاو نيلادتعالا ةئمزا

 .ىقيراالادتعالا تاقيمنع ةيريفداا هرعت زفلا وهو يتاثلاراطنمالا

 ةيبنلا راطنالادارز رادقم'"” ترا ةقيرافلراذج ةلاطم بف الع تير

 وموسيكة لو يلامثلا ايروتكف ةريجب ءىطاش ىلع قت يبتنع هلحم نا تلق
 نم يهف سايموم ةلحم اماو . ودنو ريثاكح يلخ سأر دنع قرشلا طشلا يف

 .ب وكيي ةلحم عقتو . اهنع يقرشلا لامشلا تمس يف ًارتموليك نيس ىلع ةريحببا
 .لريتثم ىلع اهنع بونملا ىلا اروباط ةلحمو . يبرغلا ةريحبلا ريفض يف
 ةرتموليك نينامنو

 نم ءازجاب رهشلا يف راطمالا رادقمنع هادتبا ربعي ةقيرطلا هذه بسحي )١(
 ... يواسنلاب ةنسلا ةماع ىلع ًاعزوم رطملا رادقم ناكَرلاو ةنسلا يف راطمالا عومم نم فلا
 عومجلا نم فلا نم ءازجاب ًاضيارههش لكأ يقيقملا راطمالا رادقمو اذه نيب قرقلاو
 لسمو (-1- )باجالا ةمالعف ثيغلا رهشا مم اما . رهشلا راطمال ةيبسنلا ةدايزلا يواسي

 نم ةيلبقلاو ةيب رغلا ءاحتالا يف عقي اهدشا راطمالاو ( )  بلسلا ةمالع فافجلا رهشا
 ةليلق سايقلاب راطمالاف . يفرشلا بناجلا يف اما . ةريحبلا
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 | رتميلاللاب ةيبسنلا راطمالا ةدابز لوألا لودمحلا

 هلع ريعسد | ر يفوت ريوتكا | ريمتبس [سطسغا| وياوب دينو | وبام ليربا | صدام رياربف | رباني

 سايمومإ 1-6 مل «لوجسلل مدلاووداعولل سونا علا وبس موسأ سيد

 يتنعأ ؟ملاسولل سدس ١م | جة. هر اوعلا 5 .طاووملإ هد سل“ سد

 58 معسل سس مس ةرويسأ ه.سإ مسإأ زهد همك علا مودل وب

 بركب ؟ندازوهلإ عم بإ هس هوسأ بهل وري و9[ 4مل سل“.

 | اروبط ا ولأ هو أ هج مسل سابا عي مسج حجل ىحج| سرج

 ةريحبلا ءىظاش ىلع ةمقاولا ةينالا نكامالا ِق راطمالا ريداقم تدصُر دقو

 ةهلحم (رتميلملاب ) ةيونسلا راطمالا طسوتم | دصرلا ونس | ءطاشلا

 قنا 0 "بح |  يلامثلا
 0 ل 00 4

 اجنج بيرقتلاب : 0 ٠

 وموسيك يك ه 2 |يقرشلايلاهثلا

 ازئاومأ 20١ بيرقتلاب )م | يونجلا
 ابوكب كا 0 يب رغلا

 داصرألا نكلو ةريحبلا ضيغم خ٠ يف كلذو ركذام فالخ ىرخأ دصارم دجولو

 يأ ام دارا هل هزه نمو لئالق نيئس ا ليمشت ذل ابنع تدرختسا ىلا

 5 اطمالا طسوتم 5 0

 كش 11 وم ظ
 سايموم رس مس هلل | ةريحبلا نعيفرشلا لامثلا ىلا

 اروباث (9) نينس ه اهنع بوذملا ىلا

 ارارابم 000 (0) نيتتس م برغلا ىلا

 ا 1 (9ةدحاو ةئس ْ ” برغلا ىلا

 ومر يف ةدحاو ةئس كلذ نيضيفو (1)
 تن ود يتلا داصرالاةيمظن ريغنال بي رقتلاب نينسلا درع لع لدن ماقرالا دع 0(

 1508 ةنس ريعتد ىلا سرام ع نود ارتعيلم وهئخو (©)

 رياربف يف ارتديلم هاهو 1909 ةنسرب وتكا ىلا سرام نم اتميلم ١١و (5)

 ١9.08 ةنس ربع“ د ىلا وبامو

31 
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 اهثام راح ضرغم يف وأ ةريحبلا يف.ةعقاولاةوتسلا راطمالا ريت بعصي دقو

 قعد اس رالاو + نك امآلا فالتخاب تاع لرقلا قرن عاهنال ًاحيص اردقت

 ةصقان يعف كلذ نع الضفو ةديدع نيئس نع ةنودم تسل راطمالا ريداقم

 ينف كلذ عمو ٠ اهنع ةيفاو تامولعم جارختسا لهسلا نم سيل اهنا تح
 ةريحبلا يف راطمالا لدعم نا ةصقانلا تامولعملا هذه نم جتنتسن نا ناكمالا

 ًاقورعميقرشلا يناجلا ماد ام ةنسلا يف رتميلم ةئامسحو فلانم لقا نوكي دق
 راطمالا ريدقت كلذ نم ضمنأو ٠ متدقت اعراطنالا ليلق سايفلاب هنأ
 ءاحالا يف اراردم لطبت راطمالا نا لاقيو ٠ اهئام رئاح ضيغم يف ةمقاولا

 انجرختسا اذاو ٠ داصرأ نم كلذلس يل نكلو اريجاك يب رغو يبونج ةمقاولا
 زوسلار وصتن نا انكك راطمالا رادقم طسوتم نع يرهشلا قرفلا ةنس لكل
 ةحيحصلا راطمالا ريداقمب انددتعا ول امم رثكأ نينسلا فلتنع يف ةدايزلا وأ
 راطمالا ةعيبط فالتخا ىلع ءلدت ًانضيا هذهو ( يناثلا لودملا رظنا ) ةنّودملا

 ينفذ ٠ اهدا ةنس نموبامو 3 لير رهش يف اه عفاو ا نم مقوم لك ف

 ١؟ويام يفو طسوتملا قوف ارتميلم يتنع يقرأ اطمألا تغلب لبدبأ روش
 ٌةنم لقا ليربا يف ناكف تسول نع رصف دق ابوكب يف “ هنأ عم ةقوقأرتعيلم

 ةلاح نا مادش امم ىرتف ع بسم رادقمب وبام يفو 00 م١ رادقع

 رئاس يف ابلثم مزلتسل ال دجاو مقوم: يف ةيئانثتسا تناك اذا رطملا

 وسلا ةادلا
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 (رتململاب ) ُةنع اقرقو راطمالا طسوتم يناثلا لودجلا

 2س رام 34 اريق َر 5

 يف | ب |وجإ سسإ هما مه | مم أ يع | رجع | دح/ | ذك أ زواج

 طسوتملا نع قرفلا

 ؟مابم] مدلل سمس وح موا دومع

 ؤيربهإ سما ملأ يل سلل هول صاع مميإ عسل عمل ربليسد

 200 3- ١ عبسلل هءللوود

 امك ظمدساوعوب لسا سما وول سيل ىينأ ول ولأ ١ وملل هوعلل سل اجود

 اوجعأ ياوماموإس) همللإ علا هل وباب ع 4 ؟وصلعا ىلع ١و »ىلا

 ىييسإأ مول ملأ نول ميسإ مودا يدل سلل جو ربسأ سوسأ عع اوبل

 اممعإ سيناريو ملل وول عقل هطاسبلال وهل ببدأ عمل هويدا وول

 | نم .١ يولسأ ملأ م.ل ملل نطاو علا زلزل وعل هوهحأ ومد سان

 اخت مدح وحلا سوجل وول وىوأ م

 ريمسد | ريقوتإ رب وتكا | ريمتب
 طسونلا 1 ١ةهمهإ ه٠ مه 4٠ 55ه | ىل+ 14 عجبمأإ ة؟نه هيل | ه5

 طسوتملا نع قرفلا

 امهسأ هك مكعإ سال جالا عسسل ١و هس عىل سسل

 امقحإ ١انذلل مابزأ مهل عل سيل ؟بلل وري جس

 احا مما كنا وابل رمىهلإل هل سيل وبل

 اة.ءالمملل سل هإهل علا ١و1 سوداوولا هببععأ ممدلووللا ؟ىلإ عل

 [اكنآ مواويل عول همل هول ويد هول هب ءمللأ ميلا ملل

 0 علل مودل سبل الإ ىسصللاوعول موس سوف سول بولسأ مل

 اوءسإ ةهلاوء.سل اب عملا سيلا مملة معلا سولف مهياسالل مهلدلالل
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 سايموم هل

 ريعمذ ريشون ربوتكا | ربمتبس سطسغا ولو | سرام | رباريف
 مككلا  سالالا للا يس اللا كاسل 99ش ل لا ا ا

 ١٠6 [| اذك| اذه« | ١*ه | اال؟ م١ | "ع5 ]١6١| ١ه

 طسوتملا نع قرفل

 ىسوللإ ؟هلاروهولال وهل ماوولا ملل هل

 عببإ سولل ممولل مل هملإ سوأ فإن

 | نبلعربل ىربلعو وذل

 ؟مورحأ امة - |؟للملا غعإ ايوا

 امهوكإ] 5١و م5 قل بيهسال .ةل) مهل ؤ؟لإ ه؟ل مود

 في.إ ت؟بوهللوريلال سسل نس ذهوهل هول ممل مسولإأ ىووح) هللا نيل مايل

 فعزإ] ووماووهول سانا وو سأ هوسإ عملو وولسبإ وابل هودلعإ ؟وىدحإ مودعإ هوع

 نيااسبلل ميل زىمسأ ههينارويلل يعبأ ممل عم هوا مها نحإ

 هوس سس 1-0 اهل ىسأ يمل. | © موتاووابللا موحأ وول

 ابوكب ةّلحم

 امكال

1 

 نوى

 [ يسم [رقرإ وك [يصس[رطشا] ريع | دن | + | ليما || ف[ دب
 طسوتم| ا ملح ةس| دج | ه5 ؟م| ه4 | 08-2 إ هل إ مع 0| هك

 طسوتملا نع قرفلا

 نيسإأ ويسأل بل مسل ود |
 امهي] :غفلوإولل وبلا نيل لأ لإ عجل مو عما

 زخم هلويووبل خمول هل دهسإ ؟ىسإومسأ كالا مندا اهلل 1 إ الح
 امدح +١5

 امهابإ يسلطاورسجل ميل هدل اهبلوزدلإ مسوس ١م.

 اخذ4 ةموبسإ ةوسإ موكل

 اةءعاإ سنولعول

 ا سولإ عملا وه
 اما اى
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 مد حايرلا

 يوم رفم احاسفنإ !مئاع طس حاسفنا نع رصملاب ةثشان حاير ةريحبلل
 ةفلاخم حاير اهولتتف ًالاصو ءاسم حابص اهئطاوش ون ةبهاذ اهتمت حاير

 نم رهاظ كلذ ''”مابصلا ىتح ءاسملا نم ميقت الا بلا نم يأ بلا

 ريفضلا ىلع ايوكب دنعو يبونملا ريفضلا 1 ازئاوم دنع ةحرختسملا داصرالا

 جيرلا تابلقت قيعافم 2 فاح ةيدرتسللاو ةكربلا حايرلا هذهنوكت كانهو يبرغلا

 ةلحك ةريحبلا نع ةديعب نكاما يف ًاضيا بوبحلا ىلع موادت يتلا ةيراجتلا

 يف ةيقرشلا ةيبونملاو ةيقرشلا حايرلا بلغت كانهو بودملا ىلا ةعقاولا"'”اروبات
 بونملا ىلا ةيئاوتسالا ةقطنملا نع ةطحلا هذه يف دئارلا نوكيو ةنسلا رادم

 داكنو ليربا ىلا مسد يف عقب راطمالل دحاو لففألإ كانه سيل ذا اهتم

 كتيصلا ةتدزا و اد هلت دكحت بولت وأ ةلطعأت نوكت ةئسلا ةصح ةيشب

 حابرلا سبع نا دب الف ةيلامثلا ءامالا يف ثيغلا عجاضم وك ام دنع

 حايرلا هذه ناولو ليسلا حراطم ربع ىلا ةيقرشلا ةبب ,واملاو ةبب ونحلا ةراخلا

 رخبتلا ديزاق ةريحبلا يف ةبابملا ةفلاختللا ع ىلع مح امل نوكبال

 ةقيقملا عقوم كلذ نأ سيياقلا يقارم 0 نم كريو ٠ ىربك ةدايز اهيف

 كلذو لصفلا نم ىربكلا ةصحلا لالخ يف ًانيب ًاصاقتنا هايملا صاقتنا ليلدب

 ةريحبلا مطس نم دعاصتملا راخبلا دايدزا نع لصالا يف 4ىثاث

 ةيقيرفاب ةيقرشلا ةينامالا ةرمعتملايف ميلقالا عئابط يف .رّروم باتكملاط )١(
 ( ١50١ ةنس ىرحبلا ينالالا دصرملا تاظونحم ٠)

 ةيناملالا رجابما يف يلامآ (؟)
 (185+ ةنس انيثي عوبطم ) . ميلقالا عئابط فالتخا باتك علاط (*)
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 .نم اهريغ يف دوهعم وه 6 ايروتكق ةريحب سيسانم فالتخا مسقتب

 تاجردلا ةئيابتم ىتش عو رغب تاريحبلا

 ءاوملا تاياقت نع *ينان هايملا مرج يف صاقتناوا دايدزا دجوي ( ًالوأ)

 ىدللا ةليوط تارتذ ىلا بيسانملا كلت يف لمعت فرحا كانوا

 ةريصقلا ةيوملا ثادحالا تاباقت نع ةئشانلا بيسانملا تارياغت (ًاناث)

 نا ل نين اهنمو ةنس نوثالثو سخ اهردقو رتكورب اهاصقتسا يتاك ىدملا
 ضافخا ةنمزا اهولتي بيسانلا يف عافترالا ةنمزا

 راطمالا عوقو دنع ايروتكق ةريحب يف ةيونس تارياغت كانه نا (أثلث)

 ربقونو لبا يرهش يف
 يف ةيموب, تارياغت ةنع محي رحبلاو ٌدبلا حاير فالتخا فلا (ًانبار)

 ودنر ثاكجيلخك نير نيب ةروصحلا ىربكلا ناجللا يف رهظت هايملا بيسانم
 يتنع هلع دنع رهاظ وه 6 ةفوشكلا عقاوملا يف امم لجأ (وموسك]

 زاالا انغامزك ذم ناو نع ىرتتم تارك دعوي :(اناغ)

 عرفلا اما . لادجلا عطضوم ابعضوو اهتابثال ةيفاك ريغ اهملع دها ردنا نال

 يف اههايم بوسنم نا ىلع ةئيب ةريحبلا بناوج ةماع يف لئالدلاف لوألا

 نا ”تويلأ توكس لوقيو . نآلا هيلع وه ام لعأ ناك يلاولخا ةنمزالا

 يلاملا اهبوسنم نم ىلعأ بوسنم ىلع ةيدوالأ مسقت يتلا ةيليريلا طئاسبلا

 ٠ ةريحبلا دكا لاب دفاو رلا يراجمل 0 ”فارجا الإ يه "نإ

 50 ثالث بوسنم يع طئاسبلا كلتل لعألا تملا لعج دقو

 1484 ةنس ندنل « هيقي رفا طساوا يف ”يعببط » ةناونع باتك علاط )01(

 مو ةحفص
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 بوسنم ىلع اليوط ًانامز تتبث ةريحبلا هذهذا ربظي هنا لاقو يللا ةريحبلا
 ءىطاش ىلع ءللا قرافرلسمولا انرظن اذاو .يلاملا اهب وسنم ق نع حا
 ذنم ًاطرفم نكمل اهدايدزا نا اندجول هءافترا ةلق يف انلمأتو يملامثلا ةريحبلا

 ايروتكك لين ىلا ببصلا هايم تلوح يتلا ضرالا تاجاجترا لوصح
 هيلع مقا *يبث ةيرودلا ةريحبلا بيسانم حوارت ُهادْوُف يناثلا عرفلا اما

 وا ةريحبلا اودهعت نيذلاو داورلا هدهاش ام لوألا هجولا نيهجو نم ليلدلا

 ةحرختسملا سياقملايفارم نم حطت اميناثلا هجولاو اهتابانجو اهراوحجي اوماقا

 رايد دنع نا تلق ٠ 1455 ةنس ذنم يللامشلا ةريحبلا «ىطاش ىلع مقاوم ةثلثيف

 ةانب يبونملا ءىطاشلا ْى ثعس روخ دنع يموكب يف يواسأرفلا ثعبلا

 تاودا عم دف نا فرامخلا نكل ةريثك ننس لوانتي بيسانمل داير
 تاريغتلا نع داورلا داصرايف انثحي اذاو . ةريحبلا يف قراوزلا دح |قرغب ةيماع

 يف بيرانلخادل تلْخ نينس ةدع لالخ يف هايملا بوسنم يف تثدح يتلا

 فرس طلو اروتكت ريش قف ضاق ومقر نم "وتل نا
 لودحلايف يرت اع ةرتميتلس وسو ةتس ١٠0 ةنس ىلا ١م ةتسس نم يونسلا

 ةدايزلا هذه تناكاذااممادقا ثالث ةدايز ركذ دنع نيقيلا ملعملحيال ( ساما

 ةدايز ىلع ةلالدلا اهركذ نم دصقلا ناكاذاوا داتا نم ىلعا ةجردب يه

 بيسانم داصرا امل يتلا نيئسلا يفو . ةريحبلا بوسنم طسوتم يف ةيقيقح
 فالتخلاو 0328 مك ىلا ا 45 نيب نم ةريحبلا بوسنم تفلتخا

 . ةريحبلا ءأم سيسانمب طوبه وا عافترا ىلع لاد هنا حايسلل عضوي بوسنملا

 . ةدرغتملا داصرالا ليوأت ع هابثنالا اذا مزايف ةيتقو نوكك نا نكمي هنا عم

 ١مه/هةنسسرام رهش يف :ينأي ام ىرن ىلوالا ةجردلا نم يتلا دامصرالا دخانلو

 نوكي قيض خزري ربل نع ةلوصفم اهنأك يركوأ ةريزج ''” ٍلئاتس فصو
 ا١٠5 ةدفص لوأ ءزج « ةماظما ةراقلا د هباتك يف 01(
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 وناوي رمش ىف ةريعو مادقا ثالث هقمو طقنلا ىدحا يف طقف مادقا + هضرع

 "7 براق يف ةئسلا كلن نم
 نعول راس تدع لزب ةلييرا رق نيقيفمم ا "77 يرو لق

 بوسنع يدايتعا ريغ عافترا ىلا ىكأ يوبوا ةريحب يل ونج ىلا يدايتعا

 نيمدق وحن غلب و تتقولا اذه يف ةريحبلا

 ينونملا طشلا ىلا هلوصو دعب ظحال نسلو نا لوقي''”نصتشتهو
 ناك ةريحبلا بوم نأ +١47 ةئس رياربف طساوا يف يهيجاك نم

 ميطس ناك مايا ةرشعب رطملا عاطقنا دب وباع رهش يفو لهم ىلع عفترب

 عافترالا ةلج ناكو طيبي ذخا رثثدمبو هبوسنم عافترا مظعم يف ةريحبلا :
 هغولب دنعو . نيمدق ( ريابف رهش يف كانه رخص ىلع لعم نم دوا
 مي ءأملا حطس بوسنم مظعم دحو ١مبهرياتي ٠١ يف يعيجاك ةلحم ةنثاث

 م
 ف مما كلذ نود امف فصنو طاريق ىلا طاريق نيب أحوارتم ةريحبلا كات
 تناكريهسدو ريفون يرهش راطما نا ىلع كلذ لديو . قباسلا وام رهش

 امال ةنس سرام ١6 يف يعيجاك ىلا هتدوع دنعو ٠ ةريثك يصوصخ عونب

 ةعضبب كلذ دعب و . ًامامت ياني ٠؟ يف ناك ىناك ةريحبلا بوسنم نا دجو
 .يدايتعا ريغ تناك ةريحبلا بوسنم عافترا نا 3 ادنغا يف فرع مايا

 يدايتعالا اهب وسنم قوف مادقا ثالث تمفترا ةريحبلا نا" "كلف ىورو
 ريغ ىلع ةريزغلا راطمالا ببسل 14074 ةنس ربمتبسو سطسغوا يرهش يف

 اهءافترا مظعمق وف مادقا ةثالث تعفترا تناك اذا ام ممضاو ريغ انهو . داتعملا

 مما ةحفص روكذملا باتكلا بلطا )١(

 د1 ةحفص ١6 ةنس ةيكلملا ةيفارغجلا ةيعجلا ةلج يف هل ةلاقميف (؟)
 سد ةحفص 14194 ةنس ةروكذلا ةلجلا يف (*)
 4و ةحفص لوا ءزج « نادوسلاو ادنغا » باتك يف ( 4)
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 ناك صوصخلا ىلع ةنسلا هذه يفو ء رباني رهش وا وينوي روش يف يدايتعالا
 ءانركك 6 كلابلا دابق فورست اناس او رم قالا توقف

 وموسيك ب رق ةريحبلا نم يقرشلا لامثلا يف راطمالا نا لوقي ""رشفو

 راطمالا تءاج نيتنسا كلذ لبق هناو ؟ىههح ةنس لئاوا 00 ةليلق تناك

 طولا وج رجلا تدعو اها كلف

 يف هلا اشأب نيما ةاحي كعب هات ةريحبلا هده دنع 3 لناتس لوقيو

 نا ةبقارملاب يبكوب يف نويواسنرفلا نولسرملا ققح ١مم ةنسربمتبس رهش

 انهو ٠ ةقباسلا ةنس ةرشع ىدحالا يف مادقا ثالث طبه ةريحبلا بوسنم

 طسوتم يف طوره كلذ نم دارما وكي نا مزلي هنافسابتلاوماهبا دجوي ًاضيا

 , ةقرفتمنينس يف عاشرالا مظممىلاكلذب ريشا ابر نكلو يوتسلا بوسنملا

 ري مويلا تسيل يوركو نا هل ليقو

 يبونج ورأتك ةريزج دنع 18١ ةنس ليربا رهش يف طمْرد ظحالو

 رخصلا ىلع يذلا ممل نم تامحأ اهيوسنم ناك ةريحبلا نا يوركو ةريزح

 ( ينيجورلا ) يشيجوللا زافوب نا ركّذي ًاضيا وهو مادقا عبس وأ تسردقي
 طبرارق ضعب الا نوكي.ال هروغ نال هروبع نكميال ٌريلاو يوركوي ةري زج نيب

 هذبف ليربا رهش يف اههايم عفترت هدا تناك ةريحبلا نا اميو ٠ ءاملا نم

 يصوصخ عونب |هتداع فالخ ةئيطو تناكابا لئاتس رابخا ديت ةظحالملا

 0 - 1م ةئس نم

 ريغ ريزغ رطم ثدح +١5 ةنس و ينوي رهش يف هنا '”دراجولريخاو

 1 هب ةحفص ادهم ةنسل ةيئاملا لامأ ()
 سوح ةحفص يناثلا ءزجلا « ايقيرفا لهاجم ه هباكيف (+)
 ١7١ ةحفص 1519 ةنس ةيكلملا ةيفارغملا ةيعجللا ةلجم يف هل ةلاقم يف( )

 م51 ةحفص ١م, ةنس اهسفن ةلاقملا يت (4)
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 مادقا تس وحن هردق ةريحبلا هايم بوسنم يف نيب اءاقترا ببسف يدايتعا
 ايف تاطه يلا ةرماغلا راطمالا نع ٠ يان اذهو . داتمملا هايملا بوسنم قوق

 هلبق نم رياربفو ربشون نيب

 ( يزيجو ) زاغوب نكلو ةري زج يوركوي نأ ١859 ةئس نا
 كد دق نوكي كلل: قو: ريدك هنيدملا طئارللا ىف ةنوحيرت شو نتا
 دعب 1مح١ ةنس يف تلطه يتلا راطمالا نع بيسم ةريحبلا يف مهم عافترا

 انْط طمرد ةرايز
 لذا عوضوملا اذه يتراخالا رم هيلا ل لك ناموب 3

 امهع نس ذنم طبه ةريحبلا هايم بوسكم نا ا ناكو 5 ِق ةدهج

 نكي مل اذهو ا رم ناك هيسواده> ةنس يف ةئرانز دنع نكلو رتدن نهرتكأ

 يتلا ةحفاطلا راطمالا نع أببسم ناك ةنكلو اندر امك مظامتلا نمز ةيادب

 طسوتم يف عاشرا اهنع بيسن 5 راطما ١ه4؟ةنس رياربف ىلا ريقون نم تطقس

 1455 ةئس يف ةريحبلا بوسنم

 يبوثملا ءيطاشلا ىلع ةريحبلا هايم بوسنم نا "" درارب بألا لاقو
 تاعورزملا تفلتا ةرثكراطمالا ةرثك س يس ًافصنو ًارتم 4١ه ةنس يف عفترا
 اودهاشي مل مهن :| يلاهالا لاقو . يبوذملا «ىلءاشلا ىلع رتم اتثم اهردق ةفاسم يف

 الب ناك هناف همبم ةنسثدح يذلا عافترالا آلا ةنس م٠ ذم هلثم نارا

 هنم ىلعا نكي مل نا هلثم بير
 ةريزنلا راطمالا نال لعتالا بوسنملا وه دارملا نا ربظي ةلالا هذه يفو

 يروشى ابو 5و وااو يناحم يف ادج ةديدش تناكو سرام رهش يف تأدتبا

 رباني هي نتسراج م ريسلا اهعلطتسا ىتلا تامولمملا نمو .وبامو ليدبأ

 اهب ةحفص ليلا ميا فاتكتسال فالس ملقا ىلا هقدر يف 1(
 د5 ةحفص ا؟مها/ ةنسل لاما (؟١
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 نأ أماو.# ةئس

 اهنا لوي ى مع يف نييواسنر ملأ نيلسر ما نم لوسرب بألا نا )ع

 يدع لاب 0 ويشكل ترش ةريحبلا ءام بوسأم ٍِق م طويه ثدح

 ناسك رم جياخو

 ةردحسب |! هأرم يف ثدح ًامظعأ طوره نا يلاهالا ل لوعي ) ب)

 ةرومغم تناك يتنع لب اقم ةريحبلا فورحج َن 'جادوي رتسملا لوي ) ج)

 طسوتمناو ةفوشكم تراص ١4.0 ةنس رياربف رمش ىف نكلو 84 ةنس هايملاب

 ص روت لا نيتاع ني: تارك ةتتردق اهنكمن كك ةريجبلا بوشام

 ( 5 ةحفص مبارلا لودملا رظنا ) سايقملا داصرا

 ةريحبلا يف عافترالا مظعم ناكامه4ةنم ذنم هنا نسلو رتسملا لاق (د)

 ١مم ةنس ق مادقا ثالث

 ناك هرم لّوال ةريحبلا دقفت امل ؛ ههه ذنم هنا نترام رتسملا ل وب (ه)

 هك ةنس ىف مادقأ س ىلا اعيرا غاب اب ذا اههايم تسفر هام طويملا

 كلت ىف لك لاهم سلس عل ىذا دج 0 قو

 . مادقأ تمم ىل ىلا عبرا نم اههاسم تطيق اهنا نب ١ وهو. ةرماغ هأيم آلا ةطقنلا

 قيهامم م تناك وبيد تالالش قوف ام ىلا ةضاْخْلا دنعو

 نع الضفو . رباب الصتم نآلا حبصا ةلصافتم رئازج 06 ال

 بوسنعب ةئيعم ةئمزا ىف طوبهو عافترا ىلع ةلاد راثا دجوت ليالدلا هذه لك

 قانا "" يلقنا لاو: سقارة خا دبا ذاب

 هريخأ رمعلا نم نيعبسلاو نيتسلا نيب امف وهو ازئاومبرق يلاهالا نم خيشلإ

 لبق نم هيبأل قبس اك زوما رجش تيبفت ىلا دوملا رذئنيح هعسو يف نا
 )١( ةحفص ١مهك؟ ةنس سماكعا ءزملا ةينامالا رجاهملا يف لاما 15٠١
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 هر نم كلذ ناكو اينف ًاييصوه ناك ذمارا رطضاو ارهت كرون دق كلذ نكلو
 نيميقملا عاقصالا كلتيلاها نع القت” جدج لوقيو . ةريحبلا هايم عاقترا
 ّق ثدح اههايم بوسأم يف طورهو عافترا دجوي هنا ةريحبلا لامث اداب

 نيب هأيلا بوسنم نأك محا ةنسو يأت تقولا كلذ ىفو ةنس ؟ه لالخ

 ٍلقتيح تناكعورزولا اوراشا دقو عافترالا ةمالع ىلعا تحت مادقا عسنو يقام

 هذه نكت ناو اذه ٠ اهرمغتف ضيفلا هايم اهكردت اهنا رذثموي اولاقو ةيمان
 نوقفتم يلاهالاو نيب وروالاذا لو "ويلا ةيواضتم ةدمتلا تاراوزلا
 ةنسىلا ١994 ةنس نم ًاصوصخو ًائيدح طبه ةريحبلا هايم بوسنم نا ىلع

 ربظي كلذ عمو عافترالا ىلا لام نمو لاوقأ ب بس ناك كلذ دعبو 185+

 يتنس اتناك نيتللا م48 ةنس ىلا ؟ه5 ةنم 7 وصح ناكعافترالا اذه لا

 لدتسيا6 60١؟ةنس ةياهن ىلا طوبملا رمتسا تفولا كلذ نمو . ةريزغراطما
 يتأي م« نّودت تامولءملا هذهو ةريحبلا سايقم نم

 ريمتبسو سطسغا يف عافترالا طرفم اهبل ةئم

 يقرشلا يللامثلا ءىطاشلا ىلع فافج 184 ةنس

 ى» « 2 « فافح امك ةئس

 يبونملا ءىطاشلا ىلع ماع طوبه | /!74 ةنس
 70 طوبه امه ةنس

 دوعصلل ليملاو ةري زغ راطمالاو ميظع عافترا امها ةلس

 ميظع عافترا ١هحه ةنس

 ةلماك ةمان توك داكن. يتلا رطملا داصراب لودجلا اذه ةلباقم نمو
 ًالقم نكي مل رطملا نا روظ ١هه- ةئسو 1884 ةنس يتنعو ينيتأن يتاح يف

 سبع ةحفص ١855 ةنس ةيجولويجلا ةيكلملا ةيعملا ةلحم يف درو 0 0
 بهي ةحفص «ابقي رفا لهاجم يف اشاب نيمأ عم » باتك يف كلذ درو (5)
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 0 ١١م: اهرطم رادقم غلب ا١م86 ةئس يفو امك 1884 ينس يا

 ؛ممهةنسيفىلوالا رهشالاو . نينس ينتاك طسوتم وهو ارتميلم 5١١ج هلباَقي

 ركام ًاريثكل قا ناك يقرشلا «يطاشلا يف رطملا اما . روكّذملا طسوتملا تف

 تافاس ف اريدك قلق ةريحبلا قاع نادك :انتفالا »لوز ناك دو

 تاريحبيفبوسنملا حوارت ةلدا يف رظنلا (””رجيس داعا نا دعبو ءاهنم ةريصق
 يف الا لودملا يف هئاحبا جناتن صخل ةيقي رفا طساوا

 ةريحبلا ةدملا حوارت أ

 رشع نمأثلا نرقلا
 اكينغنطو داشت 2 186٠| - ١1م٠ | ةجرد طحا

 داشك امهم  ؤمه#] طاطمتا

 داشت ا١مك5 ةنس لبق عيرس عافترا

 داشت اموالك - امو طوبه

 اساينو داش امهح 1 ه/» | رم عاقترا

 | ىركم اكينغنطو اساي ٍِ طوبه

 نم ماوعالاو .راطما ماوعا ١44 ىلا ١هه٠نم ةدملا تناك لامجالابو

 ن الا انتفنلا اذاو . ابقي رفا طساوا ةماع يف فافج اهف ناك مح ىلإ هالو

 اهتم لك ايروتكيق ةريحب دنع سياقم ةثالث دج ةنودملا بيسانلا ماقرا ىلا

 ايناملا كالما يف دجوي الو ةريحبلا نميقرشلا لامشلاو يملامثلا ء يطاشلا ىلع مقاو

 ةريحبال يلامثلا «يطاشلا ىلع يبتنع يف دحاو اهنمو '” نآلا ىلا سايقم

 ةريحبلا نم لينلا رمت جرخب اهثيح ادن نوبي تالالش قوف احنج يف يقاثلاو

 يقرشلا يلامشلا «يطاشلا ىلع ةيديدملا كسلا ةياهن برق وموسيك يف ثلاثلاو
 امنيح تاق سيياقلا هذه لكو ّربلا يف لخادلا ودنرثاك بل سأر يفو ةريحبالا

 ١مملابةنس انيفةنيدم ةعماج اهنرشن ةنس ةرشعثالثل ةيفارغملا ةيعجلا ٌةلاسر 0(

 هلحم ملعب مل نكلو سايقم عضو يف عرش نآالاو )0
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 ,صقن ثدح هنا لعومجد ةنس ٍق ةريحبلا هايل ةيموي بيسانم ذخأب ؟ىدتبأ

 صقتلا اذه نع رظنا انفرص اذا نكلو ةر وكذا داصرالا نيودت يف مهم
 لع لصحت اهنم ة هيف امرا زج اننا قبب داصرالا لالتخال بجوملا

 04م ةنس وخلا س»اقملا رتبلك ام رتسملا ماقأ دقو. ةلدالا وهرك

 ىف داصرالاب ءىدتباو افوتم منميل ن .كمام ردقب اهتاساسا تيبثتب ىتنعاو

 يتنع سايقم مقوم ند دج ةبيرق يو سيلا تروبيف ١5 ةنس رياني لوا
 توياوبات حيلخ يقرش ابول نصح برش وهو ابول سايقم يفو يلاحلا

 ١مهحقنس يف لاثلا سايقلاو. نوسر تالالشنم برقلاب ةريحبلا لامش ىلع

 روخ يف يلكري نوج نم يبرغلا يبونألا فرطلا يف ايروتكق تروب يف ناك
 رك نمدب الو لوقأ. ةريحبلا نم يترشلايلامشلا «يطاشلا ىلع عاستالا لدتعم
 رييغتلا اذه بجوي ام عم نيملا كلذ ذئم سياقملا يف تثدح يتلا تاريغتلا
 ترودو ابولو سلا تروب ىف سسياقملا ةثالثلاو . داصرالا طبْض ىف بورلا نم

 تماق كاذ ذاو . ذمه 5 ويلوي رخا ىلا يفاولا طبضلاب 500 ايروكتف
 تروبو سلات روب داصرا اما. داصرالا كانت ذخأ نود تااخ ةينادوسلا ةروثلا
 همة يوبانلزا نم ايزا داصراو اناةيهرمختسا لوا يف اهذعلأ دي وو
 سيل نكلو سياقملا هذه ىف رييثت لصحب مل هنا رهظي ةرتفلا هذه لالخ ىفو
 سهيرمملا © نياكلا لّدع امههحرب وتكا لوا قو ٠ ركل ةيمهأ رمألل

 يأ م تناك مهم ةنس ربمتبس ٠٠ يفو ةروك دملا ةثالثلا

 نك امالا
 | مدق| طاييق

 سلا تروب 3 ١

 ابو ترب [|؟+ ١
 ايروك ترعب[ ؟ ١

 408 ةئيحص ١9 اة سور ات * ةيفارغملا ةديرجلا يف درو ( 0(

 ١3.١ ةنس ةيناطيربلا ةيعمجلل لاما كي درو (؟)
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 ةجردلا تناكو ربمتبس رهش لك ىف اتباث ناكح ةريحبلا ءام بوسنمو
 ذخأ ا روتكف تروب سايقم نا مده م حض ٠ لقا وأ ل و نيطاريق

 يف مارفتسا ىلع !باوج رلوف نتبكلا بتكدفو سيياقلا ةيقب ليدعتل اساسا
 : يلا, ام عوضوملا اذه

 ةكلم ةلالج نع بودنملا ىلكرب تسنرا رتسلايتراشتسا ١م ةنس يفو»

 كلذ ةحبلت تناكف - 5 اعلا لع سيياقملا نك يف رفص نييعتل زيلكتالا

 ةئيفسلا ىف انج رخ سيلا تروبو يبتنع سايقمىف رفصلا نييعت دعب :  ين

 فصنو نيتعاس وه انثبلو ابول ةلحم ىلا نكمي ام عربأ «ايروتكق » ةيراخبلا
 ينلا ةجردلا ةلئامم قمعلا نم ةجرد ىلع ةلحلا كلت سايقم ىلع رفصلا ائعضوو

 نامتسي ةيقرب كالسا ءاحنالا كلت ىف نكي مو يبتنع ةلحم سايقم ىلع تنود

 ةقيرط اما . انتاحر ةدم اقئار وملا ناكو . اهتاقوا ىف داصرالا ةفرعم ىلع اهب

 فرع كي ةديحولا يهو ميدقلا بواسسالا لعتناكف داصرالا هذه ذخلا

 ش ىهنثا . « نيملا كلذ ىف يلاهالا
 ةثالثلا سيياقملا تناك يياتلا مويلا ىف هنا ةيمويلا تابقارملا نم رهظو

 هيلع ةانيو . ةطحنم اهنم دحاو سايقم ةجرد تناكو أمم ةقفتمو ةيواستم

 ولو نارخألا ناسايقملا هيلع قيوط يذلا وه ايروتكق تروب سايقم نوكي

 كلذب مزجيال رلوف نئبكلا نا
 ةروكذذملا تاطحلا يف سيمانملا لودج كاهو

 جيراقا سيلا تروب | ابروأ |ايروتكف تيوب |

 مدق | طارق | مدق | طاريق | مدق | طاربق
 اهم ةلسربمتلس ##ه | » 4 |[ سا|[ سب

 1 قيبطت | -| ؟١٠+| ب أ د ا
 | اهخه ةنسربوتكالوايف سإ م |ساروطلا سالم

 طاريق فصن ردقب طوبه ينعا (1)



 - هدو عا

 نس ١و..٠ ةئس سرام ١” تح سيلا تروب سايققم ىتب كلذ دعبو

 يف ًارهاظ ًاطخ ثدحي مل لقتلا اذهو ناتر واجتم نائلحماو يبتنع ىلا 1

 طبرارف ةينامو نيمدق فر ناك سبلا تروي سايقم نال ةان هاني

 لع لبربا لوأ يف يقنع ةلحم يف سايقملا مهقأو سرام ١# ىلا ١و نم كلذو

 رهشلا كلذ مايا لك ةجردلا هذه ىلع روتساو طبرارق ةعبسو نيرتم ةجرد

 ىرك 5 سايقملا ةكرحةد.١ أ اتيان ًاعيكم عقاولا يف ىف ةريحبلا بوسكم نوكي هياعو

 و مد رع لا يرو انما وع ةييرطتملا ةحالا ةاورالا ني

 هتك كلا وأ
 مدق طاريق مدق كدا

 سرام نو ؟ َْت 3 ١

 م« ز"١ 5 ب 0

 ليربا لوا ] * | 1 3

 ليرب ؟| ؟| ؟ |١| مج

 عضوي لو 15.١ ةنس وبام م١ يفهايلل ةقذتوا مّطحت سايقملا اذهو
 هايملا طويه رادقم نودي مل كلذلو ةنسلا كلن نم ولا نيرا ةقاث

 نيسايفملا ىلع ابول سايقم قبول امدمب و٠ عافترالا مظعم نع عقوملا اذهيف ش
 ربوتكا لوأ يف طيرارق ةتسو مقردك رفصلا ضيفتم كلذو ) نيرخآلا

 يفو 2.١ ةنس ولو ١" ىلا 1 راعضأ ٌةلع ا تذخا ( مو ةنس

 تنالاللش سأر نم برقلاب احتج ىلا سايق 0 ةنسلا كلت نم سطسغا لوا

 ًاضيا انهو يبرغلا لايشلا ىلا ارت ,وليك ٠ وم ابول نع دمبت ةلح يو نوبير
 تقولا كلذ يفةيمويلا د اًمرآلا ان دما اذا نال داصر ألا ةلسام يف طاغ عقب

 يالا لودملا انل جيتي



 -همه-

 سايقملا مدق طاريق 5 | ِ

 |1501 ةس ويري 5 مب | *

 بول سايقم | 60١1| ةنس  ويلوي * | ؟
 أمومر ةس  وياويا“ا *؟|ذ5

 اج سأي ١9.١ ةنس سطسغا فو ؟١١ * | ١ انهنكع نان هاه ءا 3

 : ينأب ام ىلع وموسيك س ايقم لدو

 حجرات مدق | طاريق

 ١5٠١١ ويلو ؟9 3 .:

 ممم | |

 2 مانا * |5

 '» سطسغوأ ١ | ؟ م

 «”+[*+؟ |م

 م” *” | [5

 .نرم ةلصاوتم داصرا ةلسلس اجنج اول سايقم نم نوكي اذكهو
 امون ىلا ١ههم ةئس رب وتكا لوا

 هرفص لأ ذا ١٠1١ ةنس ربمسد رهش يف سايقملا ريغت دقف كلذ عمو

 يملعلا مسقلا نم درو ام ىلع ةانب يلكب رتسملا يأرل ًاقيط كلذ ناكو ًاطاربق ٠١

 ةرابع » : هصن اًذهو ددصلا اذه يف لاؤ ىلع اًدر ًايفارثلت ادنغالا يف

 ١١ ضخ دق رقت نا بحي « عفر دق اجنج دنع ةريحبلا بوسنم يف رفصلا
 « يلكب روشنم ىلع ءانب 14١ ةنسربمسد ٠5 يف ًاطاربق

 طبرارق ةثالثو ةدحاو امدق سايقملا مقر ناك ١921 ةئم ريمسد ٠ ف

 .طيرارق ةرشع امه قرفلا نوكيو 250006 ةنسلا النعم 1

 يلع آلا نكي مل سايقملا يفرييغتلا نا لاقو
1: 



 موكل

 ظ مجرات ظ ومويك | يلع

 طاريقإ مدق اطاريق
5 

 مدق
 ا
> 

2 
 ريعتد ٠+

 ريعسد ١

>1١ 
 | ١|ه

 دانضرالا دخأ ديعأو كلاقا نارقلا لغ ةريثك تاروت تارط ذو

 ةنس ويلوو ١" ىلا اهدصر مادو ايروتكُم ترو يف اك ةنس ريمتيس يف

 ( سنرولف تروب ) يوجوا تروب ىلا لّقنو سايقملا لطب كلذ كنعو 35

 فوشكمناكم نم هلاقثنا ناكو . ةئسلا كلت نم سطسغا ؟ يف كلذو

 داكبي ناكميف مت وودنو ,ريثكييلخ لا ركرب يبلع يف وبل فرامل 4+ وقل
 ةيلاتلا داصرالا لواّس نا يضتقي يذلا زاللا ا ادقم نامل.[ و

 نوكي ايروتكف تروب سايقم داصراب هيوس اهلج دصقتب 00 سايق

 ١مهقنس نم هدعب و سطسغا رهش لبق ابول سايقم تاجردب داصنالا ةلباقك
 يتأناك تناكف ايروتكق تروب سايب ةجرختسملا ةريخالا داصرالا اما

 [ تن [س|]
 امههك ةنسويلوب ؟ ]| ؟ | ه ّْح |[

 4 4ك 6

 »4 كف ىف ىملا

 ينأي 6 تناكف يوجوا تروب سايقم يف ىلؤالا داصرالا اماو
 حيرات 56
 ؟مكه ةنس سطسغا "يف | * | 5 |
ٍْ 0 * 0 «< 3 34 | 

 «003500#© *ج 3 هه

 ةلئاراد هد ف قير اهركذ مدقتما داصرالا نيب ةرتفلا نا يدنعو



 - مه.ابث

 ني ريخالا نيب وسنملا ىلا رظنلاب ابول سايقم يف تا املالخ يف دحين ىدملا
 طويه سلا تروب سايقم يفو . فصنو طيرارق ةرشع هردق ًالظويه

 ديا وق قسرا كلذ ف نسل | ترزن: ابق ناك م ايزل نوع وردق

 تقبوط امدنعو اذه . يتأي ايف ىرتساكةريحبلا سيستم فاشكتسا يف هيلع

 رهشلا كلذ يف داصرالا طسوتم ناك مم ةنس رب وتكا ةرغ يف سسياقملا

 كروب نع انيس يو سماخلا لودملا يف ىرت ام تارتمدتنسلاب

 تارتميتنس 4 + قرفلا نوكيق ابول دنع ًارتميتنس هو ايروتكف

 تارتميتنسلاب ةيرونشلا داصرالا طسوتمنا ةلباقلاب دحت ١م.5 ةئس يفو

 ينأي ناك

 قرفلا | بول ايروتكف تروب

 لير | هلامكإ مح

 ريايإ هلة 543 ظ

 ريربإ «لساوجأ هه

 ويرنإ ؛4-|مك م4

 مإ_؟سطسغا|[١١!|هملأ 4

 ظ ريمتس [؟١+-|44] د

 ريوتكوا | ؟؟ل-|*مإ هه
 ريقوت | مسلإ#مأ هم

 هببرومشلا ةريحبلا بيسانم طسموتم نمارتميتلس١ ٠ طاقسا حي كلذبو

 قباطت يكل مهو ةنس سطسفا ؟" نم وموسيكس ايقم :رع ةذوخألا

 تاكاحنم ةنس ريمتبس 9 فو . حيراتلا كلذ لبق هحرختسملا ثيسانملا

 رشعدحاو ةدحاو امدق (سنرواف تروب )يوجوا تروب يف سايقملا داصرأ

 ةينامثو ةدحاو ًامدق ةنسلا كلت نم رب وتكا لوا يفو -هنم م. يف اذكو ًاطاريق

 (وموسيك ) يوجوا تروب دنع خيراتلا اذه نم )١(
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 لوا رم هلا ىلع . طيرارق ةعبسو ةدحاو ًامدق ةنم يناثلا ينو طيرارق

 اندهع ىلا كلذ ىلع تيقبو وموسيك سيقع حجرختست داصرالا تناكرب وتكا

 مل سايقملا مقوم نكلو ودنو ريفاك حبلخ ىلع ةمقاوف وموسيك ةلحم اما

 داصرا ةلسلس جيرختسل ثلاثلا سايقملا اذه :رمو ٠ مقولا نسشتلا نيعتب

 دنع ريخ لا دصرلا نيب اهف ةمقاولا 7 نءرشثملاو نينثالا يف ل ةلصاوتم

 رادقمنوكي نا بجو“ يوجدأ تروب دنع لوالا دصرلاو اير وتكف تروب

 نيرشملاو ثلاثلا ذنم داصرالا عيمج ةلوانتمم دقنا6 ارتغكتس اهوهو حالصالا

 ةقاسلا داصرألل ةقباطم نوكت ىل كلذو ؟مح# ةنس سطسغا رهش نم

 لباقثنا نالا بحي ةنءابتملا تارييغتلا راصتخالاب اني دق اننا امو اذه

 داصرالا طسوتم بيترتب كلذو ضيبلا ىلع اهضعب سياقملا ةثالثلا داصرا

 ينالا زجوملا كلذ نم انل نوكيق ( ثلاثلا مسرلا بلطا )سايقم لكل ةيرهشلا

 تروب يف سياقلا ةثالثلا تاينحنم تناك 51 يتلس ىدم ف

 ةتلسزب وتكا لواو رنتيس نينذلث ىف ةيزاوتم اب ىلو ايروتكف تروبو سيلا

 1 يتأي 6 اهماقرا تناك امه

 قا سلا وو سايقم طسوتم ناكدقف كلذ عمو ةقباطتم ذا ىهف

 كرو وا مو عا ارتمدشتس رشع هنالك ايول سايقم نم لعأ رثمسد رهش

 رهش لا بي رقتلاهجو:ارمتسم قباسلا قرفلاحربامو .تارتميتنس ةينامئايروتكف
 5 2 . 3 هه ِ 0

 وو ةئس رياثب روش يفو ١ ارتميتتس 8 ىلا راص تح أع رس ِدادْزا ذا سطسغا



 هيو

 تقولا سفن وه ةنئقرفلا اذه هيف ربظ يذلا تقولا نكلو ارتميتنس ٠4 غلب
 صاقنإ نا ىر هنا لع يوجأ تروب ىلا ايروتكك تروب سايقم هيف لعن يذلا

 ضف اه وه ةنايب مدقن امومو كو يوجا يمايقم داضرأ 2000

 هيف ًأططان وكي الو 0 داصرا ردشب نوكب ىتح يرهشلا طسوتملا

 حوارت هيلع لب امن نا انكي ندنم ثدحيااذبو نينوتسوا ةرتميتنس لا

 1 ابقي ةححصملا ماقرالا هذهو ( يتنع ) نبل تروب يف سايفملا

 سطسغا نم احئج ىتحنم بات اهنا ىرب_ اهنمو ثلاثلا مسرلا يف يف تجردأ
 الاصو ١5٠1 ةنسريشو' ىلا ١م ةنس

 رهش يف يتنع سايقم هيف مدت يذلا تقولا ىلا ةدملا هذه لالخ يفو

 ناكُم نيرخآلا نيسايقملا نيبو ةنيب مظع فالتخا ثدح ١9401 ةلس ومنو

 ًارتعيتنس مو وحن 1٠١ ةنسرب وتكا ىلا ١هه4 ةنسربمتبس رهش نم قرفلا
 ءدحعا ةنس رياربف رهش ىتح كلذ نم لقا ىلا راص دعب اهقو

 تفسخ يننع ةلحيف ضزالا نا وهقرفلا اذه هب لاعي يذلا بيسلاو

 نيب قرفلا تااكف نيملا كلذ لبف وأ ١هه+ ةنس ربوتكار هش يف آليلق
 يف ًارتديتنس مع ابول سايقمو ةيرومشلا سلأ تروب سايقم ماقرأ طسوتم

 الإ نكي | اهحالو امكك نيب ةدملا لك يف هنا عم ١484 ةنس ريمتلس رهش

 نيب ًاضاو ناكو فوسملاا م اد ١455 ةنس فو ٠ تارتمتنس ٠١ ىلا ةسخ

 طوبه ةدم يف هئودحل هيلا تفتلي مل هنكلو ربوةتكحاو سطسفا يرهش

 ه1 ليلق عافترا ثدح 1901 ةئس لئاواو ةئس رخاوا يفو ٠ سايقملا

 (ًاضياوينوي رمش يف ناكاجرو ) وبام رهش يف فاسخما لوصح نونظلا لا

 سايقملا مادهنال كلذ تابثا نكميال نكل

 يتنع ةلحم نم برقلاب ضرالا نطي يف يف جاجترا ثدح دق نا حوليو

 ةريحبلا ةطاشوأ نويلوبات ياخ رو 0 'هنكل ؟مك1 ةتسو امى ةنس يف



 -هآه

 ليربا يف يبتتع ةلحم يف عقو داتعم ريغ اثداح نا مّجرلاو . يقرشلا يلامشلا

 ثالث عافتراب ةرهأقلا ىلا أهنم ةيقربلا رابخالا ثدرو دا ا١ة٠أ ةنش ويامو

 نيسايقملا نا عم ا ل ريحا توم ل كيرا ةناللو مادقا

 بيرقتلا ىلع نيمدق عافترا ىلع الد نيرخآلا

 ةيتالا ماقرألا ىرن سماخلا لودملا يف يرهشلا طسوتملا ىلا انراظن اذاو

 تارتميتلسلاب

 .سووتي وه رودنموكلا ماقا دقو لوقأ . يتثع سايقم رمدت ةطقتلا هذه يفو
 عافترا ىلع لدي ال ةروكذملا ةلحلا يف نّود يذلا عافتزالا نأ ىلع رخآ ًاليلد

 ؟ةيرعلا توست ناك نأ ددنملا اذوب 1 ةلاقم ف نكلا وهو ةزيخبلا ايف

 ناك سايقملا مقر نا لاق . داستعلا قوف اعاتأ هاو يح هانا ًافترت
 .سرولف تروب يف ةتباث ةطقن تح امدق ةرشع تس ١454 ةنس ريشو يف

 دينو اطارقو ادق هب غلب ذا ًاطفشنم ١6٠٠ ةنم رباني يف اهبوسنم ناكو
 لخدم دنع تجرختسا ينلا رابسألا نم نين دقو ٠ ةروكّذملا ةطقتلا تحن

 )١( ةحفص ا 8.01 ةنسل ةبرصملا ةيمومعلا لاعشالا ةراظن رير# يف درو ٠/1

  69كلاغلا قحلملا ف مه ةحفصلا رظنا



 -م١11- :

 هركذ مدقت | ًالداعم ناك اغختالا ناو انيملا

 طيرارق ةعبراو مادقا ثالث ىلا بوسأملا راص 150١ ةنس وب. أم يفو

 . اهقم ةنس نم ريو يف هيلع ناكام ىلا عافترالا اذهب سايقملا داعف

 ةثره ةرملا هذه تدح دقو 005 يتنع سأيقم ةجرد تناكو

 تلك كلذلو ةريحبلاب داتمملا بوسنملا عافترا لالخ ف ضرالا نطاب يف

 ةحفص رظنا ) هه ةئس في رخ يف تلصح يتلا ةّرملا نكلو اهيلا راظنالا

 كلت نم قش تناك اهنا عم : ايل تفتلب مف سايقملا طوبه ةدميق تناك (ه.+

 نكي ال اذلو روهت ةدع لمشت يتنع سايقم يف تافالتخالا هذهو

 طسوتلا نيب ةمقاولا يه ركدلا ةفنألا قورفلاو . ةيلحلا حاايرلا ةكرحب ابان
 نطاب يف ةضراع تاجاحرا اهبيس نوكي نا نكمالو ةفلتنم رهشال يرهشلا

 تروب سايقم وهو سياقملا ةئالثلا نافعا نا مدقت امم 9 ريو ١ ضرالا

 ةريحبلا بوسنم يف ةيدايتعا ريغ تافالتخا هيف تربظ دق ( يتنع) سلا
 بيسانم حوارت ىلع ناهربلا نا ىرت اذأو ىرخألا سيداقملا داصرا قباطت ال

 نيسايقملا دحأب ثنّود دابصرا ىلع اينبم ناكاذا هلا موقيال يوتسلا ةريحبلا

 ( لوقلا مدقق اك) وهف (وموسيك) ايروتكف ترو سايبقم اما ٠ نيرخآلا

 دعب ٠ م نيرعألا نب دياقملا هيلع تقتب وط يذلا سايقللا

 00 بو هردق عا : ىلا ةجاملا تعد ؟ههو ةنس سطسغا

 يثرءاةءاو و ٠ ىتنس يف ًاماك ادئج داصرا تقباطت اذبو داصرالا يف

 ناكف اجندو رو ةجرد امهيف تفلتخا 4١.مو +١0 ينس

 ريان, يف اهنا م ًارتميتلس نيثالث ١.٠ ةنس ونوي يف امهني تقرفلا

 لك يف وموسيكسايقم تاينحنم نكلو تارتميتنس ةسمخ زواجحتب مل +١10

 نا ىرث هيلع ةانبف .يننع سايقم تاينحنل مالا ةقباطم تناك ةدملا كلت

 لوس يتلا د اسرألا يبه (ومويك] ؛روتكف تو تروب يف ةريحبلا داصرا قيسن
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 ةيوئسلا بيسانملا حوارت ءالجتمإ بوصتسي اذلو سياقم ةثالث يف اهيلع
 لالدتسالا لطبي مل سايقملا اذه نا ىلع لدت سوهت وه داصراو اهسال

 يف قورف دوجو ةبرئتسملا رومألا نمو . لقالا ىلع فصنو نيتنس ةدم ةنم
 يتنع ةلحم يف ةيضرا تازازتها عوقو أتضرتفا اذاو .احتح سايقم ةيئادحا

 ىلا ٠٠١١ ةنس رخآ نم احنج سايقم ىلع ضرفلا اذه قيبطت نم دب الف

 ,عافترا يف مو.علاب تناك ادنج سايقم تايئادحا نأ ىريو . ٠15م ةنس

 يمايقم تايثادحإإ فلا ىلع . .١4 ةنس رياربف ىلا 1401 ةنس ريو نم

 اجنج سايقم نا كلذ ىلع دزو . ميدتسم طوبه ىلا تناكوموسيكو يتنع

 قيوستكو ىلع اسايقم ناكو ةدحاو ةريثو ىلع +١60 ةنسربمسد يف نأك

 هحوضوك ًامضاو نكي مل كلذ عمو 160" ياربف يف رمالا سكمنا مث عافترا يف
 حوارت نا مدقت امم مضتنيو ١160١ ىلا امها ةنس نم يقنع سايقم يف
 يف لدملا نا عم ثالثو ةدحاو مدق نيب فلتخي يونسلا ةريحبلا بوستم

 .قرف وهو . طيرارق ةعسنو مادقا ثالث ناك ةريخالا نينسلا مبسلا لالخ

 .؛ةهةحفصيف اهركّذ مو عريغو داورلا اهتّود يتلا ىمظملا ريداقملا نيب مسج

 يوما ١ اورتكل كروي ىنارقع ةليسوعلا ةددللا نسا طاطسوك اما
 ثلاثلا لودحلا يف ينأي 6 يف ةححصلا



 موس

 0 ةريحبلا بوسأم طسوتم 3 كلاثلا لودحلا 0

 [سسل( ا اس سال
 ضم 6

 ادهكأ وعملا | رك |ةكتخخحإ رد 6 ١ مكح -

 ١مهها/ مات ريغأ ٠ عولإ دب د |امدالا 2

 امقمل < |ءءأإ .ءإ ب |ادكم 3-5

 ذمقحأ رج 1 رك 1_9 ةكحأ] ءرسو أ 1[ كح «رلقه

 اك ١لدرعقلا 4|1 ٠] ادكقممإ ركلة هيه

 اكنكأ١رمعحأ 1| 4ر١ |ءجتخماا صح اوعل هي

 اقنع ءرلالكأ |٠ ةرخ | ظل هنأ هرمده لل | 09 000

 اكدر ؟|ةرحإ] سا | دج لكما / “٠

 ةيقارملا تفوتسا ةنس لك نع بوسنملا طسوتم لودملا اذه نم انلو

 تدقف دقف وموسيك كي ةئسوبامو ليربأ يرهش داصرا م اهف

 فيفخ «يلمب عافترا ىلع ًالد نيرهشلا نيذه يناجنجو يتنع يسايقم نكلا

 ةجينتلا يف أطخ كلذ نم ثدحي لق '

 ةريحبلا بوسنم لدعم يف لاوتم طوبه ثدح دق ؛هنا اذا ققحملا نمو

 ةبقع مث 1و١: ةنسيملا ا ةئسنم نانس عبس لالخ ارامعاش وح غلب

 ةدلا عومش عم ةنس لك ةجردو +1٠١ ةنس ءآنثا ًارتميتنس ه> هردق عاقترا

 ينأ. يم
 5 ١



 -١5ه-

 ا وموسيك سايقم - مبارلا لودملا ب.

 رتم | مدق |طاريقأ ىرغصلا ةياهنلا | مدق | طاريق مدق | طاريق
 انتتتتتا ات ةتاتتصتةتدتت#ا | كافل تست 7 تديسالا كلل كطفل احا ال
 8 هرقل ١ | يوكو سععل| ؟|؟ ربان ا م |م-|امحك

 1 ٍ | تفقوت' : ١
 وياور ؟١ يف داصر الا تفوت[ 6 - 0 « |ريد 5س حااإ|إ ”" | امثال

 تس لق داصرالا رشابت
 (يمتبس لبق داصرالا ثابت () احم

 لخدأ يح وح حالصا |ءرالو 0 ؟ ل ريعسد ؟وأ ٠ وام جز م | + مك

 نيةجرختسملا داصرالا ىللعأءركحإ ؟ | < ربشوت هبسأ ء.إ.-

 امه ةنس سطسغوأ افلح 1 سراماوورباربتعمإ 5[٠

 وبام يف تمقو ىربكلاةياهنلا هع جالا ودلوي ؟؟| ٠|*-

 وموسك سايقم داصرا نكّلوأ ٠,*؟| ١ | - | يسم ارك| هاك

 ازكهو.تدنقف ريشلا اذهل |ءرمحأ ؟ | ل

 يرنملاةياهنلاو ىريكلاةياهعلا| | ٠١ | م |ى٠6 «ريقون 4ع
١ 
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 وبام |٠١ ؟ |[؟ 2 ل9

 وبام زسأ ساهي الومأ

 >3 لإ ب وع»

 وبام م“ ١ | |(اجنح)

 رياي 5 -1د| ه5 214و1هوينوب |/١0 #" | ه ج15

 سطسغا "و ويلو سإ|[ - | قاطم]

 ١هممويلب "وأ از ءادل اههكرباي 1غ م |[ نينسا]
5-0 

 أضيا تنيبت اجنج دنعال وا ©” |

 يتأي ام لودملا اذه حوارت نم جتنتسيف
 تحت يتلا لاوحالايف اهيلع لّوعي تنّود“ يتلا داصرالا نا (ًالوا)

 هئاس مدقت مابيف

 ريغ ةجرد نييعتل ناك؟ ةيمثهالا :رم هنا ولو يبتنع سايتم (اياث)
 سيل ضرالا يف تامطاقتمتازه نم نظي اك ةئشان هايملا بو فم يف ةيدايتعا
 ةريحبلا يف بوسنملا حوارت نييعتل ةحيحصلا داصرالا نم

 نكلو ةريحبلا بوسنم حوارت طبضلاب نييبوموسيك سايقم (ثلاث)
 كلا ضب هيف احنج سايقع

 ..ًايتلس:. ىلا + نم يوتسلا حوارتلا نوكي ( مار )
 فترالاهنييعتوا اهرب رقت نكميال« ةيرودلا » حوارتلا ةدم (أماخ )



 م سسمأللا لودملا ايم يأ (راتالب وح ) يرهشلا ابروتكف ةريحب هايم بوسام طسو
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 ةليلق ةبسانتملا داصرالا

 هردق ةريحبلا طسوتم يف اني ١او."و ١مكةةنس نيب نأ (ًاسداس )

 0 هد هردق عافترا هالت 5 و 507 5

 انهن يقيح لإ قوامشر ١ه/ماعيف بوسنملا ناك (ًانباس)

 ١908 فو محم اوال -امحك نمو اقوم 8378 اقو - 22 نمو

 انقرع بولا لاك

 ةبذاح أهب لعفت ةيئاملا مو رملا لكفادج ةريصق قارموذ يبويلا موارتلاف

 ةفيفطربلا ةلخاد يف ةعقاولا تاريحبلا ىلع دما ريثأت نكلو رمقلاو سمشلا

 تاساقعألا كلذ نوكي الو ىربكلا تاريحبلا يف الادب نتعب ال ىتح دج

 ةحاني مودك اتا كرم اب .ترانتعم ةريق ناق:كلال شاق ةطوبطمم

 لمجو تاريحبلا ةحاسم ةطيرخ ىلع تمسُر دقو ابعبرو ايروتكف ةريح

 +” ظيرارف ةلالع لداعلا اهدنو تفتر طارق ونش نلماكتلا مرد

 متي 1 هيف ثحبلا نال ًامامت اهجّردم لعب لف ايروتكك ةريحب رزجو ةدماما
 تارطخ هيفخت دومصو طوبه نيب حوارتلا نأ يف بير الو . ناالا ىلا

 جيلخ يفايلج رمظي كلذو ليللا آلا بلا يسنوراهنلا فارطأ ةريحبلا مسن
 ايموي ًاحوارت سايقملا نيب كلانه . وموسيك د نع ودنريفاك ياك ةمسلا ليلق

 يرهشلا طسوتملا يف نيباحالا يف اضيا حيارتلا كلذ رهظيو نايملل ًارهاظ

 ١4.٠ ةنس نتسوب.) لسر رتسملل اكريما يلاعش تاريحب (باتك ) )١(

 (موب ةحفص



 - ملك

 4 نك 1-6

 احاصالا ةرعكإأ ءركعأ ءركف

 ءاسم 4| 1وءالإ هرككأ ءرالع

 | قرنا اهوأ» اول هولإ» ال هرم» ل-ءوال» كا ل
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 008 هرذك |

 اذه ةباتكدنع ركذ امتةيفاكتااموامم ىلع لوصحلا رّسيتسال هلا ثيحو
 اهف لاوزلا 0 بيسائملا طاطختا يبس ىلع فوقولا ع نك لف رفسلا

 ةياهنلا نا ءاحنالا كلن يانا نع هلوق اجرنع "” لحيرب لاق . لي ربا رهش دعب

 نيمدق وحن 30 ةرومتو حايرلا ةدش نع ةعشان ام موي يف ىربكلا

 تاَرتَق يف ةريحبلا يف يتقو يثزج عافترا ثدح أهلا "”جدج لاق
 دمر عار لا لوقو ءرثكا وا ةمان اكدت نوكت هفلا تما

 ٠حايرلا لعف نع ءيش ان كلذ”لملو ودنو ريفكجيلخ يف ًارتميتنس ١5 وحن هردق
 تفلتخا دقو . نوملاو تاجلملا يف ةيلج ةئيب ةيميبطلا رهاوظلا هذهو
 ةسداسلا ةعاسلاو ًاحابص ةسداسلا ةعاسلا نيب ايف يرهشلا طسوتملا داصرا
 رادقم ناكف ,١ ع رايس ىلاوينوي رهش ن< كلذو يتنع ِق هانم

 ا/ ةعاسلا مقر نم هطاقسا بجي لودملا ِ رتميتسالا/ هردقوحيحصتلانأ 00

 سماظتا لودجلا ماقرال نيقباطم ناسايقملا نوكيل ًاحاص

 مكب ةحفص نم م ةديرجلا يف دوو (9)

 سب#» ةحفص ١85 ةنس ةيفارغملا ةيكوأملا ةيعجلا ِةلجم يف درو (©)
 ١خبو ١م ةحفص ١م*ةنس سطسغا رهشت ةيفارغللا ةديرمجلا يف درو (4)



 ا

 طقف ءوء.س ل ىلا ءو..4 | رثم نمقرفلا
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 نيس ردقب حابصلايف ةطحنم تناكي زيجور ىرجم يف هايملا ناوازئاوم ةلحس يف

 ابوك يف رهاظب سيل فالتخالا اذه نا عم ةرجاملل دنع اهنع ًارتميتنس

 يف ثدحي أنا كش الف ضرالا جاجترا نع ًاتشان بوسنملا حوارت اما

 نمو ٠ و اممم هنأش يف ثحبلا نم دعب نكمت 5 ايروتكف ةريك

 فنا دهوش دقو يوما ءاوملا طغض اهيف رثي تاريحبلا هايم نا مولعملا

 دقو . ولا ءافص ءانثا عقن ًامادقا نوكت ييسانملا يف تافالتخالا ضب

 3 امم نونامثو ةعبسو رتم هردق بوسنأملا يف ًاعافترا ”لووف توا

 "*”ةيناكريمالا تاريحبلا يف عافترالا اذه نم دشا دهوش دقو افينج ةريحب
 لمتحلا نمو . بيس نم مويلا ىلا امل لسبال كلذ نم فخا تاضبن ثدحن دقو

 ةريحي سساقلا ضمب كي نييباحالا يف رهظن يتلا ةيعقؤلا تافالتخالا نا

 دارطتسا مويلا ناكمالا يف سيل نكلو .جاجترالا اذهزرط نم يهايروتكف

 رتموراب اهيف ميقا يتلا ءادنغالا يف ةدرفلا ةطقنلا يه يقنع ةلحم نال هيف ثحبلا

 ارو ةريحبلا يف موش ةاوناو ةديدش فصاوع نا ىلع ةاورلا مج دقو

 ءاوملا طغض يف ئاخ يلكف التخا ىلعلاد كلذ لك . بحسلا رجفت اهبحص

 نيياحالا يف سيياقملا ماظن لتخا نا ذا بم الف عاقصالا كلت يف قولا

 1 ايظع الالتخا

 ١٠م ةنس رب وتكا لوا يف وموسيك سايقم يف بوسنملا طبه دقو

 4” ةحفص لينلا ميباي فاشكتسال دناليسم ملقا ىلا هتحر يف 0

 ١9٠1 ةنس ه١ ةحفص « تاريحبلا » يف تاركتم (0)

 يف ةدراولا « ةيكبريمالا تاريحبلاب تازازتهالا » يف ناكر ةلاقم رظنا_ (©)

 ١هه# ةنس ربوتكأ  ةب ولا داصرالا ةديرج



 - مام

 هيلع أرطي مل ىرخالا سيةملاو مايا ةعبس ًاطحنم رقتساو ةتغب ىلع طوره

 ةعباسلا ةعاسلا كي عيرشتسا دحاو دصر آلا انيلع درب مل هنا اهو .'': ,88

 . راهنلا انثا أضيا ىالتخا هارتعا دق بوسنملا ناكاذا اب انل لع الف ًاحابص

 يف ىرت م عوبسالا كلذ يف ربوتكا طسوتمع بيسانملا ضافخلا رثأ دقو

 3 | روك ||
 مدق | طاريق [مدق | ظاريق

 - ق 03

1 ِ ١ 

3 0 ١ 

 ١ ؟_ 3

 ما 3
* 

1 3 »1/١ 
 * م 3 58
١ 

 و 3
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 * «؟يحإ 03

 ةدباق تاذروما ةريحبلا بيسانم حوارت يف زيحولا ثحبلا اذه نم أنلو

 رثكأ رهاظ ونوي و ويام ةجرد ءاهن حلب دق عاشرالا ناولو . لوقتف انهاهركذت

 1 يا 0 عاشرالا اذه لمم قرت كلذ عم ريظو راطما ن 6ع ثدأ املا عاشرالا نم

 بوسم موأدي ةسيسخ ريشو راطما تت ءاج اذا ناككةيمهألا نم (ريفون عافترا

 ىلاعتتو راطمإلا ءىدتنت فكن يح ٠ لبربا ىتح ًائيشف ايش طاطحالا ىلع ةريحبلا
 ماعم نال عبس ثيثح طوبه هيقع عافترالا اذهنا ىلع . مر علل هأيم

 داصرألا جارختسا يب ف 2 دق نأ ا ٠4 وام لنم كلذ ليات قبس دقو )1١(

 5 سايقم يف داتعم ريغ طوبه ثدحي مذ ٠.تلسرأ يتلا



 د هزه

 ةمشاوتسالا راطبالا ةقطنم اما ٠ ريمتسو سطسغاو ويلوي يف نوكي رخبتلا

 يقرشلا بوذملا نم هسه ةسيإيلا ةيمسوملاحايرلاو لامشلا ىلا ذوكت اهحراطف

 بلال افا لع

 امكةريحبلا هايم اهب ديازتتف ةيفاو اهيف ريمقو' راطما نوكت ةنمب لك نا ملعاو

 ةئسلا يف ةريدبلا بوسمم طسوتم نوكي ١909 ةئسو ١90٠ هئس يف ثدح

 هايم طوبه ريتسا ناتنس اهوزاح ١و محك يتتلس يف هنا عم 0 ةقح اللا

 يفببسلاو بيسانملا طسوتم يف طوبه اممقع ( ةيلاتلا ةئسلاىلا امهيف ةريحبلا

 ريشو' يف 00 ىلا بهاذلا رادقملا نم رخبتلاب ددّتىتلا هايملا ةيسن نا كلذ

 اطمالا ةئمزا يف رخبتي يذلا ءاملا نم ب لقارباثيو ريمسدو .

 دقو . ظيقلاو فافحلا روهش اهولتي نارهش اهو وبابو ليربا يرهش

 عاشرا هبقع ذا اههح ةنس ءاتش هي لصح ام ةباثع كلذ دراجول دع 1

 لصف رخاوايف رطملا نا ثيحو . اغلا اعافترا ١م1» ةنس يف ةريحبلا بيسانمب

 رااح ةقطنم يفو ةيلينلا ادنغوا ميلاقا ف ةز واحتم ناك ٠ .م ةنس يف ءاتشلا

 ًاضيا ةطرفم ايروتكق ةريحب دئعربفوت راطما نوكتنا حجرملاف تربلا ةريحب

 ملام ١و. ةنس يف هنم ىلعا 1404 ةنس يف ةريحبلا بوسنم طسوتم نوكمف

 تالالش دنعءاملا فرصن طسوتم نا انضر فولف٠ ليرربا رهش يف راطمالا طحت

 نم ًاثويلم ؛ةوا دحاولا مويلا فرصت نوكيف ةيناثلا يف ًابمكمارتم هاله لوبي ر

 انركدق ولف ٠ ةنسلا يف 0 ١الة؟هو رهشلا يف ا ١41١و ةبعكملا راتمالا

 قركف ةعرلا ظازاوابكلا ب املا نكن هين ةريحبلا حطس ةحا

 5؟, ه هردق ةريحبلا ام حمطس يف ًاطوبه الداعم هركذ مدقتلا فرصتلا

 ةلاهتس نوبير تالالش دنع فرصتلا مظمم انذختا اذإ و . رهشلا يف ارتميلم

 يف ةريحبلا هايم بو.فم مظعم لداعي كلذو ةيناثلا يف ًابمكم رقم نيسخو
 . رهشلا يف ًارتميلم ؟هود هدحو فرصتلا نع «يئانلا طوبملانوكيو #4٠ ةنسا



 ده

 عافترالا مظعم دعب سايقملا تاينحنم طوبهىلا يرهشلا طورحلا اذه انسسق اذاف

 ويل»» يف رخبتلا لعف ةمظعأنل نيبّأي. ( ثلاثلا لودحلا رظنا ) وينو رهش يف
 نيئسلا ضعب يف ةريحبلا بوم طوبه هئع مج ذا ريمتيسو سطسغاو

 يذلا ءاملب وأ ةضراملا راطمالاب ةريحبلا ةدام ةدايز نع ًامّتر ركذ امم عرسأ

 راطمالا لدعم لثمي )١( فرح ناكاذاف . ةريحبلا ىلا ةباصلا رابنالا هقاتست

 تادمملا هيقلت يذلا ءاملا رادقم لثع ( ب ) فرحو ةنس ةهرب يف ةريحبلا يف

 (د) فرحو راحت ءأملا نم دعصتي ام رادقم لثع ( ج) فرحو ةريحبلا ىلا

 ١محح ةنس نيب أم ةرتف يف نا ىرن نوبير تنالالش دنع فرصتلا رادقم لثع

 . وأ ءو العا ىلا ههه نم ةريحبلاب بوسنملا طسوتم طوبه دن ١90 ةنسو

 تا ب لا  ةيريلا ةرايملا هذه يف ةماملا ضارعالا تناك ٠ و داب

 را رمل تالالش دنع يونسلا فرصتلا طسوتم ناك الو . ثد-

 لدامي نينس يتامث يف ةريحبلا بوسنم رادقم نم ٠ و157 لي زتت ناو ًابمكم
 ا و" هردق يونس ضافنلا ايوا ًابعكم ًارتموليك عايض

 ناتئامو دحاو رتميلع ردي ةريحبلا يف يونسلا راطمالا طسوتم ناك اذاف هيلعو

 ينأي ام كاف ةدحاولا ةنسلا يف رتميل ا نم ًازج نيسحخو

 ادخل وابوو لل ثل تح اب ل ما

 اقم ١ دوف يورو ع كادع م

 اهنم مضيرو دودملا ةغرفت يذلا ءاملا ادق ع رخبتلا لضاش رادقم وهو

 ًاميررس اهيف طوبحلا نوكي يتلا نينسلا يفو . ةريحبلاب ميظعلا رشبتلا اذه لمف
 اريثك ل ضافتلا اده مظاعتي

 سنويل . ج. ه (اضما ) ش





 أ ل ا
 روت ويراقعإ بيوض طسوتم قل يسير اهي يوتا طين رد 0
 020 0 ا مد ا 5 00 تي
 مطارات 0 1 فا 0 9 ومو تايم جل 0

 يلب لاول ++ سومو ساي ع موس سايق جا
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 كيلاثلا دلال

 نوبير تالالش

 توزن نط ميلا لسرم انا اه سمالاب ينم هومتبلطامل ةباجا

 تالالش دنعاو٠«ةنسيف !هتيقلت'''ةيسمش موسر ىلع لمتشن اب روتكق ةريح
 يناثلا هري رقت يف نئسراج ميلو سلا ركذ . كلذ ريغو ةيثلثملا طقتنلاو نوبيو

 طسوتم نا 44 ةحفص ليلا يلاعا يف يرلا تاعو رشم نأشل ١40 ةئس

 لبق نم ةنس نيرشع طسوتم نم لقا ( ةثث نع ) نوكي ةريحبلا بوسنم

 ةنس ريقو' يف ةريحبلا بوس ناكو . مادقا ينامتردشب امو1/ ةئس وينو

 سلرولف تروب يفامتيع ية لا د تح ادق 0 ذا امفت رم 1 2

 ةطقتلات تفاط اريقو امدق 18 غلب ذأ رو. رباني ْق ًامفخم بوسفملا ناكو

 تجرختسا اهنال ةحيحص بيسانملا هذه نا يف بيرالو ٠ ةروكّذملا ةتباثلا

 لخدم دنع سجل نييت دق ضافخن الا نا نيح يف ًادج ةريصق ةمطقيف ةقدب

 320 ةنس يفو 7-5 *ع ىدحأ مخمل ةنسريشو ُق بوسنملا ناكو ءانيملا

 ةعراو مدق هردق را طوبه ثدح دقو ٠ لخدما كلذ لع طقف 5

 سرولف تروب بوسنم يف ىرغصلا ةباهنلا نم فرعا ١ ةنس يف طب رارق

 !ء طب وارق ةعبراو 0 ثالث ١4٠١ ةنس وبام يف بوسنملا كلذ عشرا د دقو

 "7 ىلا بوسنملا داعف ( ةدملا كلت لالخ يف لقني مل وهو ) هنيف سايقملا

 يف ةيعوبسالا سديتلا ةديرج يف رشن دقو . ماقلا ادهم ةنسريشو' يف هيلع

 وبام هي هيلع ناكامم وغاز ناك ةريحبلا بوسنم نا هدام لاقموبام م

 فاقت كوخ نال اليقين اذا و نكلو نيمدق ردقب ١901 ةنس

 ريرقتلا يف جردت مل موسرلا هذه (1)

311 
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 امم يل رهظو . ههه ةنسربفون بوسنمل الداعم نايبلا مدقت اك ناك ه1 ةئس

 ١م/ب ةنس وينوي بوسمل» طسوتمب مادقا يئامث ضافمنا نا ةريحبلا يف هتيأر

 كيكشتو بير هيف
 نوبير تالالش يف يلئاتس يرنه رسلا هاقلت يذلا يسمشلا مسرلا اما

 هتيقلت يذلا تاكنملا كلذ "'"مسر نع اًدجج ًاليلق فاتخاف ١م ةنس

 ١6.٠ ةنس ولو يفو ٠ لبنلل يبرغلا بناملا نم 9٠٠ ةنساويلو» يف ىسفنب

 يانا عيل ًامواعم كلذ ناكو ةياثلل ًاطباه بيرالو ةريحبلا بوسنم ناك

 مادقا يناهث هردق أطوبه نا انضرفولو ٠ نييبوروألا ىتح عاقصالا كلت

 نا دحي ( ةنسلا يف طيرارق ةسمخ ردقب طوبه وهو ) حيحص ةنس نيرشع ىف

 رش هتدسر ام نواقك ىم لكأ هابلا بومتم ل لاك دقو ةنيبن لق

 ناك مهم ةنس يف هايم بوسفم نا تينا دقو ٠ طيرارق ةرشعو مادقا ياه
 كلتيف !ًنرمتسمناكطاطحت الانا ىلع ديال كلذو.١6.0١ ةبسيف بوسنملا لثم

 .ادج ةضفخنم ةريحبلا هايم تناك يسمشلا مسرلا تيقتلت انيح نكلو ةرتفلا
 قرفلا عومج نوكيف طبرارق ةرشعو مادقا يقال ىلا نيمدق ةفاضا حصيو

 عاشرا ترادق دقو طيرارق ةرشعو مكاو يدصرو يلئاتس دصر نيب

 دحو ول هناي ملعب يموسر ىلا رظني يذلاو ٠ طقف امدق ةرشع عبراب تالالشلا

 دج 0 رهظعب ةيسمشلا ةلالا ىلع تالالشلا كلن ترهلظل غاشرالا اذه

 ىلع ةلاد ةريحبلا هايم يف طيرارق ةرشعو مادقا رشع ةدايز تناكو.همسر امم

 ءامس كلذأ ريغتتف نيميلا اممر هيلع لدام ةدم يف رمتسم طوبه ثودح

 000 افوخأم تالشلا رظنم يناثلا مسرلا يفو اذه . ًايلك ًاريخن رظنملا
 ميظملا قرفلا | تيارا اذه نم ىريو ةيقرشلا ليثلا ةودع ىلع نيلسرملا

 يف طيرارق ة را ١ رشع هردق عافترا ثدح ول تالالشلا ةئيه يف

 يعل قود
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 كسلا ةليلق تالالشلا نا سماثلاو عب ارلاو ثللاثلا موسرلا نم رهظي و

 لدانملاو عراسملا اما ٠ اهب عافتنالاو اهنم ةميظع ةوق جارخشتتسا نكي هنا عم

 دعانا م ينال اذوط رادقم يينعتلا رع يتنكلو ديع ىدم ىلا دتمتف

 يو ) يزوجوب ةرك زج يفو ٠ لايما ةثالث ردقب الا تالالشلا كلت نع

 راخلا انيك ةييغرم لا لوي للا قوكت اذ ةغيطو ةريزخ

 مطسن ًامفترم اهرذج نوكي نا ترتدق دق ةريبك ةرجش ( سداسلا مسرلا

 الامش اههناج ىلا فقاولا لجرلا نم امم فرعيو مادقا سمح ردقب ءاملا

 هعافتراو ةرجشلا نيمي ىلع مئاقلا بكرملا يراصن م ةرّرزطلا ضرا نماطت متو

 عاسقترا نا اهو . ةريصق ةفاسم ىلع ربلا نع بكرملاو ًامدق ٠١ ون نوكيا

 ١5٠١ ةنس يف ةريحبلا بوسنم طحا قوف مادقا سل آلا نكي مل ةرتمزحلا

 لع ةريسلا توسلم نا ني ىف دع لكن ةزيك ةرخ تماق فيكرلعا الف

 تودع وك فيكرلعا تنسلوءةتسلا ىف ظيرازت ةنغل دنع اقسم طوع

 امالا/و ١1م6 يتأع نيب هل لداعم عافترا ثدح دق نكي ل اذا طوبملا اذه

 عطقا ملف ارمتسم طوبطلا اذه ناكاذاو .( لامحالا ديمب وه يذلا رمالا )

 ةتباث طقن ىلع بيسانملا تجرختسا اميح١ ه٠ 1و ١ههه ىأع نإب

 نوهت وه ماج 1 ٠

 .تاريحبلا حسمب فاكملا ةيكلللا ةيرحبلا يف رودنموك
 ادنغا ديدح ةكس لامعأب و

 1١509 هنسوبأم ١“ يف يبوريف
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 عبأ رل) قحلملا

 1-5 هانملا تاراداو فرصتلا تاباسح وج

 فّرصتلا لوادج عضول تجرختسا يتلاتاباسملاب5 :كذلا هذه صتخم

 ليلا رحب 0 هلا اهيف تملستسا يتلا سسقملا عقاوم ضع يف

 وركودنكو ينال داوو نصيكر متنال الش تح اب روتككل نواجنج يف مقاوملاهذهو
 هوجولا ضمب يف ةفلاختف مقاوملا هذه دصر يف تذخحتا يتلا ق دارطلا اما

 تاساقم ىلع ةقبطم ةمولعم ةيكيلوردا نيئاوق ىلع ةينبم مومعلاب اهنكلو

 . صتخي امف اهيدبا تاظحالم يلو .انيلا تلصو يتلا ةقيقدلا تافرصتلا

 يف 'درو ام ىلع داتعالا رادقم اهنم نيبثي عقوم لك يف فرصتلا تاباسح

 مدر لع ل[ ملا رمت ص اجنج عقومألوا . لوقاف تافرصتلا لوادخج

 ميلو رسلا هجرختسا يناثلاو جنيرو رتسملا هجرشتسا امهدحا هايملا فرصتل
 داصرا ىلع ”ينبم ههنال لوالا تامهأ يننكلو ٠60 ةنسريأني ** يف نسراج
 ماا عسوتلل تامولعم ىتاثلا دصرلا نمضتيو «هايملا ةعرسل دج ةيلق

 ل .ةلاناكو ةيناثلا يفاسكم ١ ارتمه4فئصتُ ةلم حمطتب

 ى قارس ةياهنلاو ىربكلا ةياهنلا قفاوت اهنأب ًالوا هايملا تافرصن' تردق دقو

 ةهايم تظفح نازخ دوجو لوالا نيدرفنم نيضرف لع كلذو اجنج سايقع
 كلذ يف لمعتسملا نوناقلاف . قلطم بصم ىلع فرصنت ماد بوسنم ىلع

 نم ردحتت يتلا هايل ةيكلثع ( ك) فرخ . يدم ب مدح ك اذكهوه

 (ب) فرحو تباثلا لماملا لثعي ( م ) فرحو هيناثلا يف اراتما بصملا قوف
 نم اهمايبت جي ةلوه ةيك (ب)ف رح ُدسباذا . ةحيحصلا بصللا ةعس لثع

 ةيلاكلا سايقملا هجرد لوحم )١(



 ا

 نوكي نأب رقم بصللا دنع هايم عافترا نا مث . ضورفملا فرصتلارادقم

 نوسر لداتج ماما جئيرو رسما ةجرختسا عاطق يف عافترالا طسوتمل أانواسم

 ةزرك لما تالالعلا نيب انك مازال كك لا فاضي ارم قود
 حطس عافترا وه اذا نيعافترالا عومجج نوكيف ايروتكُق ةريحب لدانج ىلا

 سايقم فلتخ م هسفن رادقملاب فلتخي كلذو . بصملا بتع نع ةريحبلا

 .هيف هتأساقم جنيرو رتسملا جيرختسا يذل خيراتلا يف دوصرملا هقر نع اجنج
 حيطس عافتراو فصنو رادتما ةمبس وه روكذملا قسسلا طسوتم نا لعيلو.

 اراميتنس 1 غلبي ةريحبلا
 1 026 نيعب راو دحاو ةحردب سارقملا ناك امدنع هنا ىرن مث نمو

 نيتسو ةعبسو راتما ةعبس ء املا عافترا قرف ناك 110م ةنسرياثي ١ يف كلذو

 دحاو ةجردب سايقملا ناك امدنع "هنا ىرن كلذ للعو (ه فرح وهو ) ًارتمتنس

 راتما ةعيس عافترالا قرف ناكةئسلا كلن نمرياني 77 يف ع نيسهو

 فرصت ناسراج ميلو رسلا جرختتسا مويلا كلذ يفو ”ًارتمتنس نيمبسو ةعبسو

 برتط لماع اهقف نوكي ةجيئتلابو . ةيلاثلا ىف ًايمكم ارتد ه4 نايف ءالأ

 جرختسا كلذبو .ًارتمتنس مهوارتم به ه ركذ مدقتملا نوناقلا يف با“ م

 هناهلاب صتخمام امأ . سييأقلا نم سايقميامقر قباطت يلا تافرصتلا رادقم

 سايقملا غلب امدنعدنا اندجو دقق سياقملا داصرا نميرغصلا ةباهنلاو ىربكلا

 م ردقب كقيح فرصتلا ناك ١١م ةنس ويلوي 050 مد وارتم

 راصرفئنيح 1٠.٠ ةنسريفون يفآرتمتنس ٠١ هقر غلب الو . ةيناثلا يف اسكمآرتم
 تاربدقتلا هذه طبض نا ملعاو . ةيلاثل يف انكم ف لا قوما

 تالظحالم نم ًاصاختسم هيركك مدقتما نوناقلا مادختسا ناكما ىلع فقوتت.

 نك الكفار ديف رتككلا ةيلينلا لاودألا ف مدختسي دقو ةيرظن

 لع هتلالدب فرعي هنا لو همادختسال يقود ادق دم مويلا 0 يتلا



 ا مك 5

 ولام طيض رثكحأب رونلا ةديمب ةمسلا ةميظع راجم يف ةيقيفملا تافرصتلا

 ىلع كاكتحالل نوكي ذا رونلا ةبب رقلا همسلا ةقياضتملا باصملل مدختسا

 رادقم طبضلاب لثمت أضياو . هايملا ةعرس ىلع مظع ريثأت اهبتعو اهارجع يبناج

 يساسالا رادقملا

 مدقت ايف ضرف 6 قلطم تراث رادقم ( ب م) برض لصاح نا ولو مث

 .هددصب نحت يذلا عاطقلا يف عافترالا قرفنع اًهج ًافيفط ًاريغت ريختي هلاف

 يف روك ملا نوناقلا مادختسا ةيحالمم ىلع هريثكةلدالا نا مدقت امه ىريو

 ىفف . البق اههاندروا نيتللا ىرذصلا ةباهنلاو ىريكلا ةءاهنل ةقباطملا تافرصتلا

 ةياهنلا ىف اهنكل ةقيقحلا نم ةياملاب ةرثع ردقب ةميقلا نوكت ىربكلا ةياهنلا

 َسح دق يناثلا ضرفلا . ةقيقملاىلا كلذ نم برقا ةميقلا نوكتىرغصلا
 . نايسأر عاطقلا يبناج ناو ةتباث قت ةطسوتملا ةعرسلا نا ريد يع فرصتلا

 تاجرد يلاعت ءانثا يف ةّداملا هايملا ةدايز نع ةئشان نوكك فرصتلا ةدايزف

 هتعسوأعب 1 ففكي ١.١ ريان 7 يف يضرمعلاعاطقلا ناكو اذه . سأنقملا

 ةدايز ةئنع قب مودل كلذ ِق سايقملا دصر ىلع دحاو رثم ةدايزف 1 ال

 ارتمتتس»4 وه ةيرجلا طسوتم نااعو .عاطقلا ةحاسم لع آب رم أرتم 47

 ةيناثلا يف سعكمرتم ةثام ةردق ًايفاضا ًافرصن ثدحي عافتزالا اذبف يناثلا يف

 .ًايهسأ ًافالتخا طوبحلاو عافترالل قباطملا فرصتلاب ناصقتنلا وا ةدايزلا فلتختو
 لودملا اًدهىف ينأباك نوكتق ئرغصلا ةباهنلاو ىربكلا ةياهنلا ىف داصرالا اما

 ةجرد ]1+ سايقلارفص فرصتلا فرصتلا
 .سايقلا | تحت طوبشلا د

 2 سايقملا رفص

 رثم || س

 او ا ”وهأ ءر ءمه دل

 .و 15 +و كدا د

 ةيناثلا يف ًابكم ًارتم مه لأ ةيناثلا يف ًامكم ارتم ه4
 «ه عا و سا ل ا ا ا



 5 معا 2

 ليملا ديرو لوألا ضرفلا ُِى ةبوسحملا ريداقملا قباطت ريداقملا هذهو

 عضو دقو .روكذملا لودحلايف ةحردملا ماقرالا ىلع داهتعالا ىلا
 لوالا لودملا

 ريدقتلا اذه س اا

 فات مفولا اذه يف تطل رم لداتح ت تح ايروتكق لي عقوم 5

 فرصنت انه.احنج دنع ام سكع ىلع اهناك ىتح قبس امج املك افالتخا ةلأسملا

 طسوتم يف ريبغت لك نوكيق هيلعو ان“ هيوسنم نوكي نازخ ىلا ًاقالط هارملا

 ةريحب ىلا لدانملا نم ةفاسملا ثاثوح : ىلع وهو )فرصتلا 8 دنع ةعرسلا

 قوفنم ءاملا عافدنا ةدايز نم تأتي يذلا رادخمالا ةذانُز نع ًاعقلاث ( كربلا 1

 ليسملا كلذ يف « املا كارت نم كلذ نم جتني امو ضيفلا مايا يف تالالشلا

 ةعسلا قيضلا:

 ةعرسلا طسوتم باسهل عوضوملاروهشملا رك نوناق نا يل نيت دفلو

 صالختسال نكسراج ميلو رسلا تاضورفم يف هب لمميو ةمادختسا صو

 1 نوناقلا وه اذهو فرصتلا كلذ جارختسا دنع رادحإالا رادقم

 سرأ/ ث ح ف
 ٠01686 سدال مسد ن ذب ث

 رأ/ ل( ا سام مس) نال

 ىلع لدي (س) فرحو ةيناسلا يف ةراتما ةعرسلا طسوتم لّثع (ف) فرغ

 ( ن)فرحو ًاراتما يكيلوردبالا ر اطقلا فصن ىلا ريشي (ر ) فرحو رادحالا

 ةفرعمل تامع ىلا تاسايقلا تلد دقو . عاقلا ة ةنوشخ ىلع قامتم ددع وه

 هتحاسمو راثما م .*عاطقلا ضرعنا يو أهر ؟دينالا تامواعلا ىلع فرصتلا

 ةناثلايف انكم ارتمهال و5 فرصتلاو ارتمع ع رومشلا طيش اعبر 0

 ةيناثا ين ًاراتمأ *را1 ة حنا ح(ف اذا

 راما مرمددح مهيعاس-ع(ر)و
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 يو. ..؟هنوكييناب (ن) فرح ر دقن يالداو ةلابق الا فرصن سايق ىلعو
 راجحالا يم ةيلالا زاد لاو عزتل راك هيمرف يقال رتقلاك ةقيقلسا يف
 ءهددصب نم يذلا عاطقلا ىلع قابطنالا ماع قبطنت ةفص كل: . باشعالاو

 ينأي ام انل نوكي قباسلا نوناقلا يف اهريداقب فورملا لادبابو

 أب اع سس ءرءلاومو ل دج
 ب ا ل م ا يورو

 (سءرءءاهه ل ع##) .ريءايوللا ١
1١ 

 اوم نس هردق ةلدامملا هد حديحص رذج يبرقتلا بقاعتلاب انلو

 .عافترالا نوكي اني رتم ون كانه لينلا هايم مفترت ضيفلا نابأ يف نا 5
 هايم ىلع ادئاز تدوكي هنا ىنمع (رتميقتس م4 تربلا ةريحب ىف هل قباطملا

 ىلا ةفاسملاو ًارتمتنس رشع ةتسسردقب فرصتلا جارختسا عقوم دنع ةريحبلا
 ةقشلا هذه يف عافترالا نوكيو ًافصنو ارتموايكن يرشعو نينثا نوكت ةريحبلا

 ةنمزا ىف عافترالا نوكيق بلس هردق رادحاملو ارتميقتس نب رشعو نينئاوارتم
 وحن رادحنالا لمحي كلذ رتميقنم نيئالثو ةينامثو ارم ةيطلا كلت ىف ضيف
 ةجرد فالتخاب دودملاهذه نيب سايقلاب فلتخي رادحتالا نا تلق . بس

 رطقلا فصنو رومثملا طيحلاو تاعاظقلا رادقم تجرختسادقو ةدايزلاب هأيملا

 ًاعاشرا هانذخلا يذلا سايفملا رشص قوف هآيملا تادايز قفاوملا ييلوردإلا

 يف ناكر يداقلا فلتخم ليملا ناك الو . فرصتلا انجرختسا موب. ءاملا ممطسا

 لصاحلا نوكي عاطقلا ةحاسمب تب رضاذا يهو ةيرجلا طسوتم فمن ناكمالا
 كلذ كل نيبتي يناثلا لودملا رظنا .فرصتلا رادقم

 ال ةيسايق ةطقنلا كلت يف رهنلا ةلاح نا لوقا - ينالداو مقوم ًايلاث

 هبدتس رتك نوناق نا ىرن كلذلو . ةيئاجفلا هايما تافط ءارج نم رييغت اهيرتعي
 دقو ٠ فرصتلا لودح عضو بوانالا ادهم لعو اضبإ لاحلا هله لثم 2

 :ةئلس سرام ينوب ف ناسراح ملو ريسلا اهجرختسا يتلا داصرالا كشكل
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 صتخي ايف ىرخا روماو عاطقلا ةحاسو فرصتلا رادقم ىلع .١
 دق "نأ كلذ . اهنايب يتالا تاظحالملا نم فطتقا دق رادحتالا ناانيب تاماطقلاب

 يف كلذو رتموسبملا سايتك ًايلك ًاقباطت ةقباطتم داصرا ةمبرا تجرختسا
 داصراب اهتاباقه تلّوحو يلون ةلحو تربلا ةريحب نيب ايف عفت طقن ةدع

 نوهأم رتسملا بانج انيلع اهب لضفت دق داصرالا هذهو يننع دنع رتمورابلا

 نيمقوملا نإب اي ءاظروبلا ةقلخ نا اعو اذه . كائه تابنلا قئادح ريدم

 نوكي نا سلغي ةلدأعتم ”رادحتا انددع دقف نافلاخت ال ناداكي نيروكّذملا

 رابسمالا نم انل تنيبن يتلا تامواعماو . بيل ( داصرالا بسحب ) هرادقم
 #0 مدا ةعاسم- قل اكو ةيناثلا ْق ا د4 غب ا فرصتلا نا ص

 نوكيف ارتءينس نينامثو راتما ةعبرا ييلوردنالا ر امقلا فصنو ًاعب رم ًارتم
 نوناقلا يف ماقرالا هذه انلدبا اذاو. ةناثلا يف 15 ذا ةيرملا طسوتم

 ينأ امانل نوكي

 "يمدح نا
 مدد د -نللل مج ااا

 موري ندا

 هذه اداوم يناحيالا اهرذج نوكي ( ن) فرح ةعب رم ةلداعم يهو

 هوو وح ا عن ةرابعلا

 .نوكي نصيكرم لدانج فلخ فرصتلا رادقم ىلع مالكلا ٍق مده متو

 ندر اذه لكم وسل راك رقبملا هردك اك( 3 قرع رادقل اع اظن كلذ

 ةشاطم اهبنسحت توناقلا فاش :) فرح ريداقم ةدع انل ًايتيرادقللا اذه
 ريدقتلا اذه نم انلو . ائباث ارادحا دم رادحتالا اما . ةفلتخلا سايقملا داصرال

 . يالداو ةلابق ةنع ًاريثكف اتختال تربلا ةريحب يف نيتباهنلا قرف نا ىلع ليلد

 ةنمزا يف امم لقا ضيفلا ةنمزا يف رادحتالا لّدممو رثكا ال لقا ناكاعرو
 ترإلا ةريحب يف ضيفلا لماوع صخا نوكت نا كلذ عم دعبيالو .٠ ضينلا

5/ 
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 ىوتسم دس يذلا مسقلا تلا ثيحب لامثلا بوص يف اهتحاسف ديد وه

 تامولءملا تناك الو . رصقا ىدم ىلع عزوب رادحالاو يالداو نم براقتي

 نا اهو . سايقملا داصرا نع القتسم راد الا رابتعا باوصلا نفل ةيفاو ريغ

 نآلا ىلا هب تملا رادقملا نع اءلك اقالتخا فاتخي هركذ راما رادحتالا رادقم

 داصرا نا . لوقتف هذاخا ىلا انتعد يتلا بابسالا داريا رم سأب الف
 تلوح يتلا ىلوالا داصرالا اهمال ًاريثك اهب تعي ام يف ةليلق اهنا ولو رتموسملا

 مولعم مقوم دنع داو نأ يف 2 تحرختساو رتمورابلا داصرا عم ةلبامملاب

 4.٠ ىلا .٠5 ردقب الا دعبت ال اهناف يتنع ةلحم وهو برقتسم عافترالا

 يلوم ىلا وبايتوب دنع تربلا ةريحب دح نم رادحتالا ةلمج نا مث . رتموليك

 يذلا رادقملا وهو )راتما ةتسل ةقباطم رثكأ يهو ًارتم رشع ةثالث توكت

 . نه اهدروا يتلا ًارتم ممرادقم نم (اشاب نيما داصرا نع سنرييباز ةجرخا
 ةحارخاام ىلا اراعشس هدزوا يذلازرادقلا كريز لع ركتاف ""”قاباغ اناو

 ريغ ال يارلا ءادبا باب نم آلا تسيل بابسال نه
 رت نوناق نم مدختسي يئذلا رادقلاب دمب ايف ديأت دق رادقملا نا الا

 هارت كلذ نايبو هددصب نحن يذلا عاطقلا لثم عاطقل (ن فرح وهو )

 كثلاثلا لودملا ٍِق

 اذه هي اهركذ ين الا داصرالا عقوملا اذهل - ور دلك ميارلا عقوملا

 لودملا

 سرام ؟ملر بيتيس ه| ليرنأ |١ ريمتبسم

 اذءل| اة | اأو | او.“

 مم| هل | ؟رهع ] 9,"

 وس زءالوأ دك اكمم

 ' ام ةئيدميف عوبطملا 8 ةحفص ءايقيرفالوادجو راهنا»يف ناباش باتكملاط (1)



 ا

 هذه قباطت ىلا يدي عقوملا اذه داصرال ديغم لودج عضو نا ملعاو

 رما يف اهانفداص يتلا تابومصلا نم مظعا ةبوعص هيف ناك دق تامولعملا

 ةطقتلا كلت سايقم لا لوالا . بابسال كلذو تقيس يتلا ةثالثلا تاعاطقلا

 يف سايقملا ناك ن مولا 0 ا

 داصرالا 00 رذمتي ناك كلذلو هريغ ر آَ مقا م مطحي دق اهئلالخ

 يناثلاو . ةقدلاو طبضلاب يل اذا سايقملا ذاصرا ىلا دحاو سايقم يف ةقباسلا

 ريغ ىلع حوارتت كانه رهنلا هايم نا ىلع لدت اذهب ةقحلملا ةمبارلا ةطب را نا

 يف نا ثلاثلاو . ضيفلا ىهتنم ةنمزا يف اهسالو دوعصو طوبه نيب سأيق

 تاعاطق :رع ةلكش فاتخي وهف ارودنو ًاذوذش سايفملا ةلابق عاطقلا ةفلخ
 . راتمالا نم تائم ضعي ن ءابضعب ةزرافتم يه ذا تافرصتلا ةعب دال مقاوم

 ال عاطقلا نا طا ةنم نيتي داصرالا نم انلصوت ام نا مث . ادارطضا

 . ةلحلا دنع وأ فرصتلا عقاوم يف ىف ناك لاوس ًاعدتسم ًاعاطق دعب نا حصا

 مقاوم يف قدام مارتو ميدتسم فيرجن رهنلا رارق يف نوكيا نم دبال ”هناو
 ةيكيلورديالا ةيقيقملا نيناوقلا قيبطت نالمحت ناتقيقإا ناتاهو ىرخا

 لع تانزانلا ققرك تديغ ةنار»: ادع اسست ايش تافرصتلا لجال

 قباطت ةحيتنلا ٌثسدجو كلذ ىلا تعز رةرم لكيف نكلو . ةفاتخلا تاريدقتلا

 اذا الإ يناثلاو لوالا قياطت ال اهنكلو مبارلاو ثلاثلا نيفرصتلا ام عون ىلع

 تيب انف ربما توتما ف ااميقيم ننال ىلا قوزع هردق اراد اكضرت

 فرصتنا ''”'مولمملاو . داصرالا عاطقا ةرتف يو ١407 ةنس ةنمامو ربفوت

 5 (ب + ق) ١ كوهو بي رقتلاب نوناقلا اذه هلث نا عصي راهمالا نم رهن
 سايقم دصر ( ق)و نيباث نيلماع (ب )و (١)و فرصتلا ( ك) نوكيف

 داما نودع اراد يق: تقزس شرقا هركذ مدقتما 0 ا

 ١6 ةحفص مك ةنس لينلا دراوم ىلع مالكلا يف ينيدرأبل باتك ظنا ٠ )١(



 55 ماس اد

 ده كلذ لعو 5 او.؟ ٌةنم رثع نماثلاو ريشون نم رشع يناثلا نيب ايف عقو

 رهشلا كلذ نم رشع يناثلا ليبق سايقملا داصرال ًاحالصا فرملا اذه

 يناي م حالصالا نوكيف

 | نق ا ع 7 |

 داصرالا يدل *وعملي كل ةءرق هر اةكفلا

 فاقد |:نكم قم | تلكم راها بكم رثما | :ننتكم لام

 تم م4 املوا رادقم اندجوف ةئادلا لماوعلا كلذ عم انيسح دقلو
 قزكو اركي رب اهثلاثو 0 فو ادعو رم اهيناثو 11 م١ءو

 كات ذخت نا انامحي ةفلاسلا تاريدقتلا اهتتبي يتلا تاياهنلا نيب عقت (ي) يك

 ًاحالصا اهذاختا تاو اهيلا راشملا ةرتفلا يف رهنلا هايم طوبه رادقم ةينكلا

 كاهو . هيف أطخال و.« ةنس ريفو' نم رشع يناثلا ليبق سايقملا داصرال

 ةدوصرلملا متاتنلا ىلا يتصالا براقتلا نم نوئاقلا هيلا يدؤ ام هنم تيت الودح

 ْ سايقملا داصرا ركع ركام رام رتم |

 اال اوال 6 نكرور

 ةساقملا تافرصتلا | يمكم رتم | بكم رتم | بحكم رتم لكم نم

 سبب 57| ساب 1 ١ا/وأ ساب 982 ساس

 ةبوسحملا تافرصتلا بكم رتم | بمكم رتم | بيكم رتم | بكم رتم
 | ةيناثل دبى | ةيناثابد ١م١ | ةيناثابححح | ةيناثابادمك

 مم. ر مدح كل ىرت م نوناقلا بسحب عبارلا لودملا انعضو اثنا ملعيلو
 . راما سايقملا دصر ىلع ًالاد نوكي اهيف (ق) فرط ب ( ٠و سوالب ق)

 نم رهن يف سياقملا مقوم نم عقاوم يا دنع فرصتلا ىنحنم نا مولمملا نمو



 د موسم مج

 داصرالا تن اذا ةسأمش ةدقع نكش ع بهشتم ىنتدنم وه راهنالا

 ائييم ىنحنملل ىتدالا عرفلا وكي اذا . ةرعقم يه نوكت هيسار تايثادحا
 مايا تجرختسا دقف وركودنك تافرصت اما . ضيفلا نابا يف رهن سيياقم

 لقا لودملا يف ةدراولا تافرصتلا تناكاعرو طوبه يف ةذخا هايملا تناك

 اب نكلو عافترالا يف ةذخآ هايملا نوكت مانا تجرختسا ول ايف ةقيقلا نم

 هذه ىلع لخدن ف ىجحنملا عورف نيب نبابتلاو فلاختلا رادهتم ىلع ليلدال هنا

 ًالودج كاهو . رهنلا ضيف رادم يف اهلامتسا لجا نم ام ًاحالصا ماقرالا

 سايقملا داصرا نع ةجرخم ؟ة١مو +15٠0 نوضغ يف وركودنكو يال داو.

 تافرصتلا لوادجو

 مقوملا | 05-19 | ذو-*

 | يالداو 000 معمل

 |وكردتك ليوم, (1)إ موس ظ

 ءاهز اهتحاسف غلبت احنج دنع رهنلا ىلا ةباصلا ءأملا راح ةطققتمو لوقا
 نم فيحص اهنم ناك راطمالا هأيم امي تشرف اذا عبرم زتمولك

 نم ةياماب ةيناك ةلحلا كلت دنع فرصتلا غلب و . رمشعو رتم ةبارق هروغ دعب ءأملا

 اابكغ.م ولام

 ةقطنم كوكو نقم ةئس ِف ةباملا يق ةواوعإل ةنس يف راطمالا عومج

 رتموليك 16٠٠٠٠١ ءاهز ينالداوو ادنج نإب اهف ةجردنملا ةقشلا يف ءاملا رئاح

 نم قاما 5١م هنس يفف : يكفر ادجاو ادم ةيووملا ناطقاالا رو عبارم

 يف ةئاملاب ب وكو راطمألا ةجج نم ةئاملاب دحاو وح ربنلا ىلا ةقطنلا هذه

 وركودنك سايقم داصرال لمعتسا دق ء,؟2/ ل- وهو يفاضالا حالصالا ()

 فرصتلا اذه باسح لمع لبق كلذو.
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 .*بم...اهتحاسفو ودنكو يالداو نيبام ةيطيف ءاملا رئاح ةقطتم اما افعل

 ناكو . رشعو دحاو رتم نم ون اهراطما روغو بررقتلا ىلع عيرم رتموليك
 و15 ١ ؟ةئس ف ةياملاب الرد ةقطنملا كلت يف هانملا هده نم حاسنا ام طسوتم

 هايع طوبملا ضب ىلع ًاليلد هركذ حمصي امتو . ةيلاثلا ةنسلا يف ةئالاب ١هو
 ًاريدقت ردقن ملاذا هنا وه امهركذ مدقتملا نيخيراتلا نيب وركودنك دنع رهنلا
 مظعا ليسلا رهشا ضع يف يف يالداو دنع تافرصتلا تناكل ريدقتلا اذ ده لثم

 نع صقتنت هانضرتفا يذلا دعب يالداو تافرصت نا عم وركدنك يف اهنم

 مسرد ةركذملا هذه أنذدرا دقأ دنا م. عبطلاب رظتنم دم وه امور ؟دنك تافرصت

 ( عبارلا مسرلا رظنا / ١66 هل ةئس ن 4 ةصخ ف 2 ذ وركدنكو يالداو سوأقم

 0 هريعلا ةأيم ُى مكحتلا لعق اهو نيالا نيرمالا هةر قل كلذو

 حضي عقوملا اده نمو : ورك دك دنع طوبشلاو عافترالا م الينا مدعو يالداو

 رماغلا ضيفلل ىلصالا م بيسلا

 م رادحالا باسح يف عم

 تجر ختتسا يتلا نكامالا يف رهثلا رادحتإ بسح ناب اًرارُس اندهج دقل
 انل رسين' دقو ةبباشتم رارملا عيبج يف تاءارجالإ تناكف اهتلابق تافرصتلا

 .ىيلوردالا رطقلا فصن نع تاينكلا ملطتسف نا انيدل يتلا ةمولعملا ريداقملاب
 00 قل رثُك توناق يف ن فرح 0 ةعرسلا طسوتمو

 0 ببرقتلاب ةحئانلا ةلداعملاب (رادحنالا وهو ) سزادقم انجر ختساو

 0 نال ةقيرطلا هذبب راك نينار ذات نمي ادحاو ًامئام ىرا يناو اذه

 اهنا يا سكملاب سكملاو ةميظع ةعرس ةريذصلا تارادحتالل لمحت اهنا امنع
 .ىرت هيلع ةانب . ةليلق ريداقم تارادحتالل لمحت يعف ةليلق ةعرسلا تناكاذا
 انكمت اهنكسل اهتنمص مامي مياستلا 02 يتلا تارادحتالا نا
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 دنع ضيفلا روط يف ضيبالا رحبلاو ضيغلاروط يف قرزالا رحبلا نوكي
 رادقم نا ىرت (ون ةحيطب نم مب رقم ىلع لبجلا رحب اذكو طابس قوفو ميودلا

 ةيغرفلا هايملا نا نع *يئان كلذ نا ينيقي يفو . اًدجج ًاليلق نوكي رادحالا
 رادحتالا ىرت دقل ىتح طقنلا كلت ل دصت هتادمم نم رهنلا ىلا ةباصلا:

 قوافي ةقازا دع لارا هتف نجلا لورا ايزل ئةم انوكس
 ع 7

 يأ 6 ناكف ودالو ) هدوشف كدك نيب بوسنلا:

 [_ بولا قرف

 ون ةريح ىلا كدلك نم هرم

 يبعش ةباغىلا ون ةريحب نم اى

 50 ىلا يم ةباغ نم | اهرخ

 ودال ىلا رو نم | ٠)

 4:0 ردقب حلما رحب ىوتسم قوف نوكي ودال ةلحل روهسشما بوسنملاو
 0 اذه يف اكطقتلا كلت يف بيسانملا نوكُت كلذ ىلع داتعاو ..ارتع

 رادعتالا

5 0 5-5 - 

 نيو ةيكيلور ديا داصرا نع ةحرختسملا تبيسانملا نب اهباطت انه دوو

 ش ه١ ةحفص ناباش باتك نع )0(
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 لمسلا اذه يف رَثُكَ

 وركودنك دنع لينلا سايقم

 ناكو 195٠٠ ةلسريمسد 5 5 مقوملا اذه دنع داصرألا جارختسا ادت

 ةئس ريمسد ١ ىلا ؟مو. ةنس ربمتس ةرغ نم ىلكر, نصح دنع لطب دق

 وار تيشللا نسأل ون دقو اطرقفم سايقلل ناكو لوقا . 9٠
 ةئس سرام باب يف نكلو )١( سايقمب هائيمس دقو طيرارقو امادقا هيقارم

 دومع لع تدثم ديدح نم ليطتسم نم عنص ُةنم نتما ن مأيقم رقم ميقا او

 باهذ دنع كلذ ناكو .كالسابريلاىلا دودشم وهو هيلول ريماسع بشخ نم

 تناكو (ب) سايقمب هانيمس ديو" عقمالا كلت ىلا ناسراج ميلو سلا
 ميقأف البل ١و..9 ةنسربشوت وس يف دقف دق انآ نيغ تارامتنسو اراتما ةيفاز

 0 ف كلذو طيرارقو ًامادقا ةطارشا تاعجو (ج )سايقع ”هاتيمس هل اليد

 ا ةنس ريشوت

 ماقا نيب اللب داصرالا ىلا بلجي يلاوتلا لع سيقما ليدبت ناكالو
 ثيح ل هب هتبثو فرملا ليم ىلع جاسلا بششخ نم ًاعذج ل زنيل نابكلا
 ' لمجو اراتما ةملعو . رحبلا سرف تالاجمو بكارملا قئارط نع 0
 .برض بجي كلذلو ةجرد نيتس هليم نوكيو.ةمالع تارتءتنس ةسخ لكل
 ١و ميك >> سوو و ددعبو ةيساو راتما ىلا اهليوحتل . ومهح ددعب هداصرا

 .ينالا لودملا يف ةنيبم تاريغتلا هذهو ةيسار طبرارق ىلا اهليوحتل س4 ١و

 هإب ةحنص نافاش باتك نع )١(
 ١و ةحفص 1١+١4 ةنس ةيرصملا ةيمومعلا لاغشالا ةراظن ريرقت رظنا .(9)



 - ةاث -

 سايقملا | لمعتسملا سايقملا داصرا |

 ىلا 0

 | [04- ةلس سرام #“ |. ةنس ريمسد < |طيرارقو مادقا
 ( ب ١9.09[ ةئس ربقون ١؟[١1٠15 ةنس سرام ؟8] راتما

 | َح ؤو.# ةنس ليربإ 811605 ةنس ربشوت ١8 |طيرارقو مادقا

 هيلا ؟و.مةس ليربا | راتما

 ينألا عاطقا نوديؤلاب وابجارختسا رمتسا داصرالا نامدقت ام ىرنو

 ةزوزسلا اخف وه ىشما يضم اهطاتراناو ١١0 ةنسريشول ١ موا ”نيبام ةرتف

 رتميتنس نيب راو ةينامت هقرذاكو ليربا يف (د) ناسا دقو تاق

 ةسبرا هقر ناكسف هلبق يذلا ( ج ) سايقمامأ٠ طي رارق ةعبسو ةدحاو أمدق يا

 (ج)سايقم داصراىلا ارتميتنس نيثثالثوةينامث فيضت نأ بحي هيلعو . طبر رارق

 ةبومص( ج ) سايقم ىلع (ب) سايقم قيفوتيف نكلو . (د) سايقم قفاوت يل
 سايمتم ةماقا موي ىلا (ب) سايقم نادقف موي نممايا ةسمخ تناك ةرتف ثودحلا

 يا م ورف راتما ىلا داصرالا ليو نم ىتاتام اماو( ج)

 م اا
 او. ةلس ريشون ١ ١

١ 

 ١ هام ب



 - مال

 ميخصتلان وكي ( ج) سايقم داضراىلا (ب) سايقم داصرا انلوحاذاو
 ةهرب يف رهنلا هايميفطوبهوا عافترا ثدح دق نكي ملاذا اذه ) ًارتميتنس 4

 حوارت بفار يرتسو رتسملا ناك ن يملا كلذ هب . (ريقوت مو ٠١ نيب ام
 ةروك دملا عاطقتنالا مايا يف طوبه وا عافترا ثدحي مل هنا هداقتعا يفو بوسنملا
 ةنس سرام» يف (ب) سايقم مق دقلو . كلذب ةركف كعمايا نودي ل هنكلو

 ةدحاوأمدق )١( سايقم ةجرد تناكمويًارتميتنس نيثالث هتجرد تناك

 ليوحتل هئادحا بجاولا مميحصتلا نوكيف هيلعو . فصنو طيرارق ةتسو
 كلذي ًالودج كاهو . ًارتميتتس ٠١ - ( ب ) سايقم ىلع اهقيبطتو هداصرا

 ' | ىلا داصرالا ليوحتل تاحيحصت
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 رثم رثم رثم رثم

 | و15 رم ص اء اكسال

 0 ب |. ل .ءىوعل م ءىرككل

 جا |خىعهلل م (.,كو لمعدل
 د |[ س [|.ىسو ل مول, وعلل

 لينلا ناب داقتعالل عاد دجوي اهيا '( مدقن ع ) ىرت كناف كلذ عمو

 (٠ ) سايقم ةماقاو ( ب) سايقم طوةس نب ةمقاولا ةرتفلا يِف هؤام طبه
 لودح نامل. مم ردقب طوبملا كلذ ضرف بحي تافرصتلا بسانتتي كلو

 ناعوضوم +..١ ةنس يف وركدنك دنع ًاعم يونسلا فرصتلا عومجو فرصتلا
 .(ب)و )١( يمايقم داصرال ادا اعف ذا دق رادقملا اذه نا ضرف لع

 مر وعلا بوسنم نا 5 ريفون روش ةماع يف طويهيف نوكي رهنلا نا ابو
 اهّيت يتلا داصرالا اما . ( ج')و (ب) يسايقم نيب |يف لاح ىلع ًارقتسم 5



 - جسوي

 وركدنكو ودالوالجنم دنع تافرصتلا 3 رختسال ١ ..مةنسيف نيعت يذلا رفسلا

 وم غل ا١و.و ضيفو ١5١ ؟ ضيف ناب بوسنملا قرف نا ىلع لد اهناف

 نب رشعو ةيبراورتم ماب نيسايقملا ني قرفلا تلا عع انتميتتس نيمسل

 .داصرا ىلا ارتميتنس نيثال“ ءاهز هردق حييحصت فيضأ قف هيلعو . ارتميتاس

 ةحيمص )١( سايقم داصرا حبصت كلذبو ( ب) سايق

 ع مج

 مه لوالا لودملا ايم

 0 راتما راثما

 هر +4 و

 05 5 كلم

 56م 1 ٠ م

 دل 0 ىو

15 1 5 

 ول 1 3

5 1 18 

 لو كك نال هدا/



 -هوم ا

 « يناثلا لودحلا

 نصيكرم تالالش تح اي روتكف لين

 فرعتلا ةعرسلا | عاطقلا ةحاسم 0 | 3 د ير [قوفعاقترالا |
 نرقص

 ةيناثلا يف ةيدكم راتءا|ةناثاا يف راتما] ةعبرع واتما راتعا

 هلال هوت 000 7
 14 00 30 ا
 586م وكما ةمك يك

 هك را ل هاو
 قي ةرالكأ ل 0000

 0” والكل 37 ٠١4
 8م يل لل 1
 م54 ااا ا تل
 ل والقال ا١اكئ١4 0
 ليحل هاا لف اي

 ل لم ١ ١
 ارا ١ 4 *- ١٠4

 ١ ١56 ءومالا# ١4

 ميلو رسل ”ةرشاب يذلا فرستلا سابق موب حلطس بوسنم وه سايل رفص
 ش نتسراج



 - ه1 -

 4-3-3 كااقلا لودملا 1-0

 ا

 | _فصتا ةريصتلا ءريسلا .|عاطقلا حطبسم| سايقملا سايقملا

 ةيمكم راتما | ةبمكم راثما | . 1 ا
 ةنناثلا ق ةيناثلا 5 ةعب رم راتما راتما

 نايل ءوالثأ هةخقو*+ | ءريده

 هذخ | ءرالمال دقارا | ءرذ

 هالء | ءرالؤك ناس سا رع

 هول | ءرمحلا ابقي ه | هيا

 هل" | ءرمك؟ | الكهرالا 5

 هوو

 يسمو | سس | اكلربحأ رف

 "ال 45 للملا | ءىرك

 همه | هردمك القخر # | هرال

 امس | ءرمكال ملعرف]] رم

 نيكد | ء,دالم | مكارالإإ رح

 اليخ | هردحح | هتك ك أ و٠

 لابتخ | هروح ممةراآ | ١

 للذال | هرقكأ | ماهر“ | 3 *

 ربب | ءرحكع | مقكارد أ ار

 ك1 | روج | ةعالرالا 5

 مالا | حكت“ | ةدلك |[ اوه

 ملكك | روم ها ]| ار5

 هلال | ءرككك | كما“ | ازال

 ا هج | هرحالا | ةالارد أ ارم

 | دالك | هركمم | همها | وه

 م ءرذكف ايي ا



 - ه8-

 م ميرا لودملا 1-7

 وركدنك مقوم

 سايقملا داصرأ فرصتلا سايقملا داصرا

 راتما |ةيثاثا يفةمكمراتماأ راتا
 0 ع و

 ان 7-5 أ

 ل معا ا

 ا كيلي هو

 اء 14 4

 ا ال 6

 * انوو هوك

 0 مو 0

 0 مم 2

 ا هيو 03

 "9 .٠ ا

 6 لنك ١

 1 ا 0

 ا م ١

 فرصتلا
 .| ةيناثلا يف ةبعكم راتما

1١ 

١5 

1 / 

1١3 

 1هكك

1535 

 ؟الام

 كذا١

 ماك ١

 /امة١

 نيل

 فدقن

 ضرس

 ضرما
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 سماخلا قحلم ا

 ةةدمملا عورفلاو ىلعألا لينلا تافررصت

 ( ةعرسلا ) ةيرجلا سايقل سي رب سابق تجرختسا
 نودصارلا نودصارلا نودصارلا

 دوو فبكلا نوراب رتساا | ناسراج ميلو ريسلا
 نسلو نتبكلا . لدل تسلا زنيا ناكلا
 جابلسا رتسملا مويه روتكدلا جيرك رتسملا

 م لبلا رك تافرصت 0

 جارختسا | تافرصلا خيرا

 ةيناثلا يف
 محجرك |[ 5450 (615-» سرام؟ »| د4
 ناس راح 5_2 ١9١١ سرام؟مإ :-4

 حرك | هكنا# |١؟956 ريشس ؤظإ ©
 زعلا ه١ # ١٠6١| ليربا |١ ىه
 3 ا١إلثاإ # ١850| ريتبس 4|[ <
 عرف ناسراج هال # ١9١١| سرام؟5[ غ٠

 «|5 ُحجرك | ١907| #1١١5 ريششساا# | <«
 ٠ زييل هر # *#١9١| ليربا ٠ .١

 4 حيرك | »84# »#١52( ستئبس 4 4
 « | ميك خويع ه كعك عسا
 0 ملذ طؤء#»# ها ردكأإ مدد
 2 يبول لؤودك ها 4ك ه١

 2 هنا مو.# ها دذمأ ع
 عرفأ سراج 1١4 ١و.٠ ليربلا هإ مهب

 ١-١9 ١" 2 ١ سرام 44 ٠

 عك كل 19+38  رييثيسا ** ٠

 0 ماله |١و.# ريشس *55 |١
 نسراج | ماا *١9١ ليربا١*| هما
 ناسراح | 5 ١9.1١ ليربا |١ ٠٠١.»ع

 حرك | مع# |5617 ريمتبس 5| ©
 ناسراج | ١ |١4ذابريل ١6٠6| 8١9

 0 ممف “١96١| ليربااغؤإ ١145
 1 حيرك | عذ4 +5١[  سطضا*#لأ ؟ذ40 |

 0م
 راتما تافرصتلا| جيراتلا |

 "17# ١6١١| سرام ؟ل

 حان ١998 لبربا لوا

 ١١الإ ١9١9| ربتبس 13
 دفمم ودع هاو

3 

 تاس



 -ه55-

 لمد لازغلا ري فرصت .-

 تاظحالم | جارختسا | فرصتلا ا
 0 تارتم وليك ةيمكس راما

 ةيناثلا يف 5
 نكسراج 4*5 6١ ]١١ابريل ١5٠١|

 0 معيب |موءسضا مه ذهأ ه٠
 0 مال اوءعك ها مإ مس
 2ك ١5١٠| ١١ ؟سطضا##١| «؟
 5 ؟ء او١* تس ااا #»

 ا : ١ ماو. "سوتكا*١إ عم 2

 د فارزلا رك فرصت 2

 تاظحالم | جارختسا | فرصتلا خيرا [نما
 بما

 بعدكم رتم 1

 ةياثلا يف 0
 نسراج نك ١و.٠- سرام |١

 9 6 ١و.“ لير باك ٠

 حك اذه  [|9١.كيسشس 09[ ٠
 نسلو “#١562 3١ زبام »| ١٠م
 حيرك | ١5١ ١٠٠١ *“ريرتكا »أ 14
 2 5ال ١909 ريمتبس #960084

 2 41 1١90 7ريوتكا"ءإ

 ك طابس رون ففرصت د

 نم ةفاسملا
 .| فاظحالم | جارختسا [ف نصت | خيرانلا بعل

 ةيعكم راتما تارتمولك

 ةيناثلا ىف 5

 ناسراع ملال ١9١١| ليربلا 5] عه
 2 14 ١1وء.سس » اال 00

 حيك مالو |١و.؟روتكاكمإ ٠ه
 2 فيحل 1١92٠07 سيتيس م9008

 رمكك ١56١| ريوتكا؟ 5 و
 مخكو 195١| ؟رييشم 51| 58

 تكلشسسللل
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 حاملا نجلا
 00 كلت ىلا ةلحرلا تدواعىلعالا ليثلا دراوم نع يباتك مف را

 ىف تعج دلك نع تونا ىلا ترف ع دف دوم اراد كالظو
 تجردا دقو . باتكلا كلذ يف اهتنيي ىلاطع قلعتت ىتش ابنا يلاوحت ءانث
 يتلا لوقا .ةدئافلا نم ولت ال يه ذا زاحيالاب قحلملا اذه يف ءاينالا هذه

 تاساقم ريثكت لوالا روما ةثالث ىلا ةلحرلا تدمع موي يراكفا توجو

 هأملا نم ددش ام رادقم جارختساو ىوصقلا ةيبوزجلا ءاحنالا يف فرصتلا

 يقاثلاو . اهطاط#ا طحا يف لينلا بيسانم نوكت موب للا ميمص يف عقانملاب

 رحبلا نع قرشلا ىلا مقت اهنا لاقي يتلا ةيعرفلا ربكلا يراجلا فاشكتسا

 نم ٍةصح دهعت ثلاثلاو . اهرما يف ثحبلاو يبمش ةباغو روب نيب اهف مظعالا

 يرورد تذتفللا كف يتلا ةءطققلا هو رشع سمايلا كاسملاب فرعت لبجلا رحب

 (نادوسلا ةموكح ينظوم نم) لو, رتسملاو ( ةيزياجنالا ةيكللا ةيرحبلا نم )
 لوقأف هتدح تاذ ىلع مالك يدنع ةئالثلا يلاطملا هذه نم لكلو ءاهتاكأسم

 و504 ةلسوبام ربش يف ضدالار حبلاو لبجلا رح تافرع هت ّآلوا

 ودال نيب اهف هايملا ددبت نا يناتك نم نيسخلاو ةئامئالثلا ةحفصلا يِف تلق

 تافرصن" جيرختست مل ذا ًاضماف ةببس لزب مل ضيغلا يصاقا نامزا يدعو
 كرادت ةلحرلا هذه يف ىضارغا نمْض نمزاكو روب دنع ةصخلا كلت يف هآيملا

 .نيتطقتلا نيتاه نيب د ءاملا رادقم نم داصرالاب تيثتلاو لافغإلا اذه

 ضرغلا كلذ ىلا لوصولل ًاتلطم ةئالم ريغ ةنسلا هذه نوكت نا ٍينؤسيو
 ءاتشلا يرود لالخروب بونج يف ةدوصرملا لبخلا رحب بيسانم ل

 ايف ناكوز ةيلاطلا ةدننلا ضيف ديرو: فارم راقرا لع ملد وبال
 تفلس يتلا نينسلا يف اهطوبه لثم ًاميظع ًاطوبه هايلا طبمت مل ([ 2
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 ةنس يف اهنم ىلعا وركدنكح سايقم ةجرد تناك 15١4 ةنسوبام لوا يف“

 سوباقملا تجرختسا موي رهشلا كلذ نما 4 يفوارتميتنس نيمب را رهقب ا.“
 دقو 3 علب ذا ا نيروكذدملا نيماملا بيسانم نيب قرغلا ناك

 مكيدة تيرم لوألا نيعألا لالغن ىف هيلع علا لع كينان مشا

 هي لوالا يف تناكف ليربا ١مهو الو 5 يف اهاصقا ةحردلا نم تغلبو

 رهش يف عافترالا اذه ببسو . "وج كثلاثلا يفو هم يناثلا يفو ارتميتنس
 بقع 'ىجيو ىلعالا لينلا يداو ةماع يف ةرماغ راطما طوقس وه ليربا

 ١4 يف سايقللاموقرم ناكو اهراطما اهيف ءاملا تسيح ةليوط رتفمانالا هذه:

 2 يو اذه ناك كلذ عمو ظف ارتحت نان اكو ةقالث ونام

 رهنلا هايم لا ع '”مويلا اذه لثم يف هفلاسلا نينسلا يف بيسأالا طسوتم

 ءاملا ددرت ىلع لدن ال ايتلطت يتلا ىلرقلا تافرصتلا تناك ةمظاعتم تناك

 كالذبو طخ ايف هلا ب 5 ٍةصحل هيلع لدت اهنكل هادم ةمجج يف

 روب ةلابق 16١ ةنسويام ١١ يف فرصتلا غلب دقف ركّذت ةدئاف تاذ نوكك

 ةنم رشع عبارلا يف ناكو بايلار يرن كلذ لمشإ ةيناثلا يف بكم ارتم مع

 ةيناثلا يف ًابمكم ًارتم ومب "”'ودال هاجت

 ؛دردقب فيفط عافتراوبام ١ و ١؟ نيب امف وركدنك سايقع نايتسا دقو

 نب را مويلا يف ودال دنع فرصتلا رادقم ع نمآليلق طم عافترا وجو ًارتمتلس

 راكم ناسحو هةلساؤ٠ م ةنس نم مايالا كليف سايقملا يقارم تناك 00

 ثلاثلا يف اهلثمو يناثلا يف ارتميتتس همس و لوالا يف

 ىلا سايقما طيبي مل 1108 ضيف ذنم هنا وركودنك سايقم نم لدتسي (؟)
 ارتميتس 5؟ نودام

 نم رثكأ رادقمل اذه نا ( مسد ةحفص تافرصنلا لصف ) مدقت امم ىري ()

 ًارتم ١1و ودال ةلم دنع ناك موي 1409 ةنس ربمتببم يف ضيفلا ىصقا رادقم

 ةيناثلا يف مك
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 .قرفلا ناكو . يبونحلا اهفرصت مقوم تزاجحو هأيملا هيف تسي يذلا | مويل

 .لو ركب ةيلعو -- ةتباث بيسانملا تبيسح يكل هب ”ىلتعا مل  ىتح آديهز

 ينأي 6 رولو ودال نيب ام يف هايملا هديت

 بكم رتم

 ةيناثا يف
 تاف صتلا

 ودال ةلحم دنعأ امم

 روب ةلحم دنع | مؤ

 ا قرغلا م6 |

 ,يباتك يف درو دقو لوقا .  ةئاملاب ؟م 0 هردق اددبت لداع كلذو

 اهغولب لبق اهقصن طرفني ضيفلا ةيلاع تي ودال ةلابق ةراملا هايملا نا

 .بايسلا نع ساغالا يف ئشان ددتلا اذه ببس نا قبس دقو . روب ىلا

 بابسانايبت نا ىلع . مئاطبو اناردغ كاذب ةلاضع ئواولا يف ةردشس هاما

 املا اهيلا رجفتي يتلا ضرالا نال ريسيلا رمالاب سيل يضاملا وام رههش يف ددبتلا

 دعاصتي ءاملا نم ًائيش نا يف بيرالو . حاسقتالا ةليلق ةقيرطلا هذه ىلع
 ءايسلا نا لوقا ينكل اهب بعشني يتلا ةدطبتسملا ةلحضلا يراجملا نم ًاراخي
 نا يمعز فو . طا رفالا دح ىلإ 207 امج 1 .ةعاغ رذعمايا 0

 دب الو ١ نب مو ايفل كاقكلا »هد دره" قوم وس راذقم

 كرادقم صمت نا يراجلا كلت ىناوج ىلع ةقاقلا ةكباشتملا ةفتلملا بصاقملل

 رده ءاملا عايضل ربكألا ببسلا وه اذه نا ينيقي يو هايملا نم ًاميظع
 يال كلو ةلقألا ضويفلا تاذ نينسلا يف عهضبام د رادقم لقي دقو

 وك مجانلا جالملاو ٠ ادارطضا ةنس لك يف ردق ىلع ددبتلا ن
 ةيفاو سايحاو عئاصمب ىرخألا يراجملا عيج 5و رف 1 ًاليسم رولا لمحي نأ

 هده 0 ف ىركه بو وعص الو 1 مدقتملا يناتكيف اهتضرع يتلاكضرغلاب
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 7 ادح هأيملا دديل ا * لق تئشنأ ادق روب نع بوذملا يف عناصملا

 3 رحب نرتقم نعقرشلا ىلا ضيبالا رحبلا يف فرصتلا رادقم تملعتسا:

 يداصرا قيسن لائكتسا كلذب يدصق ناكو طابس رهن عمتجين ع برغلا ىلاو
 فارزلا رحيو ليملا رحب يف تافرصتلا اضيا تجرختسا دقو . ٠6١4 ةنسل

 . امم ند تا رتواكلا نطو: ةفانبم لع ةمولعلا تافرصتلا مقاوم يف

 مقوم دنع ةي رج هل دجا مل ينكلو هفرصت نيبتأل لازغلا رحب ًاضيا تدبعتو
 ةعرسلا نم ءيبث ىلع برا سايقم لدي 8 بيلدروخ قوفو مولعما فرصتلا
 ةفرصت انلفغا دقف هيلعو . رهنلا فاوجا يف اهللا هانلسرا يتلا قامعالا ميمج ف

 رحب فرصت ناكُم ١٠08 ةنس وبام .رهش يف ضينالا رحب فرصت انذخاو
 نيبعكم نيرتمو ةئاكالم ١١497 رتموايكلا دنع 14٠١4 ةنس وبام ١” يف لبحلا

 نيرشعو ةعبراو ةثام 5١4 ةئسوبام ؟# يف فارزلا رحب فرصتو . ةيناثلا يش

 رم نيرددهو حسو ةئازبرا اذ! طتالا رعبا فرضت نوكيف اسكم ًارتع
 نيب ايف مقانملا يف ًاحطبتم ءاملا نم ددٍّيام نا كلذ نم ملعيف . ةيناثلا يف نك

 مرج عومتت نم ةثاملاب ٠> ءاهز يأ ًابكم ارتم /٠؟نوكي روك دا رحبلاو ودال
 عمم ضيبالا رحبلاو روب نيب ايف نوكيو . بونحلا بهم نم بامملا ءاملا

 47 ب رق ناعق ولا نيبام دع يف دوقفملا رادقمنوكيو . ةيناثلايف ًامكم ارك

 لبق نم هانيب دق انك ةديكرم تءاج دق ماقرالا هذه نا معاو ٠ ةثاملا يف
 لئاملا هايملا مرج ىلع لدت اهنا لجال اهب دادتعالا قحتتست كلذ عم اهنكل

 ايفاو نوك ول ولو لينلا ضيف ناو يلاوتلا ىلع رودو ماع لك يف قردبتي يذلا
 ىلا ضيالا رحبلا يف ةبهاذلا هايملارادققم ديزي ال اهيف نت يتلا ةنسلا يفك

 ينأي ام اهنم ْذِحْو ماعلا اذه داصزا نا لوقلا ىراصقو . طابس ره نرقم

 ددبتلا ثودح نم دب الف ضيفلا نمز يف أما ضيغلا نمز ىلا كلذب ريشا 00 1

 هيلا تفنلي نأش اذ نوكي ال نيملا كلذ يف هنكك
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 هاب ه4 نشوان رو لدا وكل دبع نقلا قو وزيت < ورا

 ١.07 ةنس ريمتبس يف ضيفلا فرصن مظعم ىلع فيني
 .هغولب دنع ناكروب ىلا ادصاق ودال ةلابق ءاملا نم زاتجا امراهقمنا (ًاناث)

 نيتلحلا نيب اهف ةفاسملاو ) همحح رادقم رم ةئاملاب همهٌةنم ددبت دق اهلا

 ردقب صقانت ىح ضبيالا لينلاب فارزلا رحب نرتقم غاب . ( ارتمولك

 35 نيتسو نيزئا

 .لضفي .تراك و ةهشوا روف قارزلا رع فرست نأ 1
 "ربعك ةئسلا كلنا يف فرصتلا طسوتم

 .هأيملا مرج نكي مل تاكاسملا قوف لبم لا ربي هايم مظاعنا عم هنا 7

 ذا ةفلاسلا نينسلا يف ةنم مظعاب ا 0 ىلا تزاتحا ىت

 ديؤوي امه كلذ . ريثكب كلذ نم لقا ةيلبقلا عاقصالا يف تافرصتلا 0

 .نإب نم ًاماود نوكي هدقتم دنع ليطا رد فرضت وهو يناتكيف دروام

 فرصتلا نودام ىلا طق طحني ملو . ةيناثلا يف بعكم رتم ةئامسم ىلا ةئايثث

 رولا راوطا تناك امهم سدكم رتم ةئاوسمخل قوف ام ىلا قو مو هركذ مدقتملا

 ودالو وردن 2 ع راوج يف

 روب نيب اهف ةيقرشلا لبملا رحب عورف فاشكتسا وهو يناثلا بلطملا اما

 هل باتك يف راظنالا تفلتسا دق نجوركرتسملا نا لوقا هيفف يبمش ةباغو

 ىلع هيف ىتأ دقو رهملا نع قرشلا ىلا عي مظع ليس ىلا دبل 55

 .ةطساب ةفاسميف نوالا هريفَص عبتت مث دورترج ليذب ”ءامسو ليسسملا كلذ مئابط

 يف هل تمعقو دق هنا يف بيرالو . فارزاا رحب ىلا روب ةلحم نم راسف ةديعب

 55 ذاى 0 ةنسيف ضيفلا مظامت نع ةئشان تناكابر , ةدايزلا هذهنا ()

 رحبلا اذهيف ةعقاولا ةدفارلا يراحلا ىلا كاسملا ٌةهايم

 ١.٠٠ ةنس ندنل يف عبط « ةرهاقلا ىلا سارلا نه » باتكلا ناوتع (9)



 - مهعخ -

 ةمسر ف ةاحام ناف كلذ عمو داصرالا ةرشابم ُ ةرثك قاشم ةبصانلا هتلحر

 هلم معو ةماعلا رهنلا جردم ةهحو هنم نيش ةقدلا ف ةياقوه هطيطختو

 هل رست مف رسيالا بئاملا ىلع ةقاولا ةيعرفلا يراجملا اماو . ٌةحراطم

 تامفترملاو داجتالا نع هبالشتا كمت هلي رح ةعاتم ف”*ر*“ نكم الو اهديعت

 .نادوسلا تافارغلت ريدم لودل نئبكلا لواحنأ الو . عقانملا نوطب يف همايهو
 ميظعأليسمباصاهيف كالسالا ةماقال قفاوم بدم عالطتسأ بي رق دهع فنم

 ىشابا كنك موب اضيأ يل ىلع ةقوج كيكو ةلم نع قرشلا ىلا عتب ةعسلا

 نمىرخا دعب ةئوا ىرصتي محلأ نا (زْيل لا ؟ع) ليلار 2 تاساقم

 رياسل وهو بصقلا قماسإ ةصاغع ةتيشاح 2ظ08 00 ةيراخبلا رهظ

 ف يألا ةلاصا عار كقو .٠ هتازاوم لع نوكبي داك ةيفرش نم رهنلا

 ةنكمملا عيراشملا نم عورشم ىلا يدوي هءاصقتسا لمل عرفلا اذه ءاصقتسا

 ةتفثكتساف رباغلا وبام رهش يف ةتدبمت اذلو فارزلا رح حالصال ءارجنالا

 يتلا ةديدملا يراجلا انططخو اندهج هيلا لس ام ردق ىلع لدل نّيكلأو انا

 20عاما كل يف اهيلا اندصق

 انا مطعلا ل ليسكب رس ممأ دنع فورعم دوزترج لينو. تلق

 .ضماغليسملا اذه ذخأم نا 00 ةذدبنلا هذه قابس يف ةيمسنلا هذه ىلع

 اطولغم ةيشيللا هده د وا راما مسر ناك كلذاو روب ةلحم دح ن

 ةفاسم ىلع 2” روب نع لامشلا ىلا ا نع اه 1 ل

 دق تناك ى رخأ ةطيرخنع ةلوقنم يهو) ةذينلا هذهب ةقحلملا ةطيرخعا لدن (1)

 ام اكةريثكلا ربملا اذه لباسىلع ا ١*١ ةنس ٌةئرشن يذلا يري رقت يف تجردا

 ًايدح اهرشاب يتلا ةّيض'رَملا ئاسملا نع لردل ننكلا

 نمثاكسملاب رهلا مادسناو ةيراخبلا ءارجإال دوقوىلا لوصولا رثنعت نا (؟)

 ىوصقلا هثودع ىتح ليسملا اذه ةعباتم نع انا ًدص دق نينالسا
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 ةبقرشلا فورا نم باسفت طشاونو برابم ةدع نم ةشكوحم هتدامو ةعساش

 دمام تس ردو اذه وفم قالا لهي رو ع ناخ للرجل

 ريك اردقم نق ةنيلا قلو وهاس نزابلا دع لحل دال
 يمهو براهملا كلن جازم نم يه مطعلا رهن ةّدام نا 5 رملاو . '”داريإإلل

 بهذي مجملا مظع ادحاو السم نوكتف امم ماضتتو مك تاكاسملاق رت

 هلاصفنا ةطقن اما . رهنلا يداو قرش ىلا يتلا داجن الل افناكم لامثلا تمسيف

 وهفاهش بير الف هباعشتا دمب هيقالت ةطقن نكلو بير اهيفف لبخلا رحب نع

 نوكت نيبراقتم نيريبك نيروخ نم ةئاعبسلا رتموليكلا دنع هيف بصي
 ساو ةتاوتلازةمواكلا دنعو >4 رام الو ىلا "82 د اهيل لك هب

 و نيا

 ىلا ضرالا نوزح هليسمنم ليوط ىدم يف رياسي مطعلا رهم نا مدقت

 نك ارتمولك <عوأ ه- ةفايش هلوط ىم كلبا ذاق لانلا يداوي نع قرتفلا
 ايلعلا هصصح يف اهنود لوح تاكاسملا نال ةحالملل اص ريغ فارت ةلحلا

 قوكي اقننا اميسو ءازخخو انرهكم ةطقنلا هذه نع لامعلا ىلا“ هارت انكار

 انكلو هيف ةيراخبلا ءارجال لبملا رحب يف ميسو ذئنم ىلع روثلا نم نكمت ملا (1)
 ةحالمال احاصل ريهطتلاو ةيقنتلاب اسسنكأ ول نيب رجم ٠٠٠ و هو.« رتموليكلا نيب اندجو
 شيواردلا ريمأ نأ نولوقي ةفاك اكدلا مما نأل ربنا الخدم ىضم ام يف ناك أمهعلو

 ةظفقن ىلا لاش هب اهردحو هت راح ٌرمملا اذه نم هللا ًاقرم لخد هللا فاض يبارع

 كلسملا اذه لثم رذعتيف مويلا اما نيتبعشب هباعشنا

 لياسملا هذه يف يرجت تناكمايملا نا 14.و +18١ صاع يف ثدح (؟)
 اههضيف ناكح ناروكّذملا ناماعلاو مظعلا رهن ىلا ةيراج لبجلا رحب نم ةعجارتم
 ري نب احا فورظلا هذه لثم يف نوكي مطعلا رهن نا كلذ ببس ناكامرو اقم
 لثم رثككلا ضيفلا يف كلذ سكع ىلع لاملا نوكت اني هيلا رحبلا ليسيف لبجلا
 ماعلا اذه ضيف
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 مقاوم يف ةنكل كلذ همز انوا هير انام 4٠ ىلا ١ نم هتعس طسوتم

 1 ربكأ رهن هنا ةلهو و ىريو ٠ لقأ ا ىلا ريصي, ىرخا

 .نوكي ناركدقو لدعاو موقأ هليسم ةماعو دغأ هتيرح نال لبحلا رب نم

 هتارتميتتس ةسمو نيرتم ىلا نيرثم نم دعبا ايلملا هليسم ءاحا يف هروغ

 فصتتم ىلا ةباغلا بده رباب وهو "”ةريبيححب تسل كانه هتدامو

 ناذوئسلا ضر ىف :تابانلا نفنز آلا ىلا لع اراه كقرتقا ةانقلاو ولت

 نع ةطساب ةفاسم يف اهنقرغاف 104 ةنس يف اهيلع تفط هايما نا عم

 فلتخب اهريثك رظنملا ةليمج ةريبكلا راجشالا فونصب ةصاخيعف ربنلا فرج

 ةهنم عفا وم ف ن وكلا ّض رالاو .٠ ى نأ ا يف اهسج نم ةتاييتامع

 نم دب الو ءاكيدلا ةرامعنم اش كانه دئارلا فداصيام اريثكو ةئاق ًازاشما

 .موقلا ىردام ذإ رهنلا نع ةيصق تسيل ةفاسم ىلع ًاضيا ريثكلا قالا دوجو

 اوعزن دق اريفغ امج ءىطماشلا ىلع اورهمجت ىتح بلا ىلا ةئيفسلا بارتقا ربخي

 ىلا اولامو اني اوسنأ نأ اوثيل ام مهنكل رافنلاو لوفملا ىلا رمأألا ءىداب يف

 مهضعبو مهضرا ىلا هللا فاض يبارع ءىج مثروبمج رك ذو ٠ ةئيفسلا ءاقترا

 اذه نم ةءطقنا يل حواي دقلو عاقصالا كات ىلا نجوركرتسملا ءىجس ىلا راشا

 الط ءاملا نا اوجرخا دقو . انابق ضيبلا نم دحا اهدهمت نا قبس م ليسملا

 ناكدب نجورك م امدنع ةناو رهنلا نع تا رتموليكة دع ةفاسمىلا ةنسلا هذهيف

 رمش لبجلا رحبو طعلا رهن نيبايف دجويوأ "سيب رذشموب ئبلاو ضيفلا طم يف

 .ىرت ناردنيو ءأملا سرفو ليفلا ىوس اهزاتحي ال راطقالا ةحيسف مفاتملا نم

 ةفرصت تدجوفنيعرفب هباعشنا دنعململا رهن فئصت ويام 1'يف تسق_()
 .روب ةلحم دنع لبجلا رحب يف ًارتم +4٠ لباقي ةيناثلا ف انكم ارت 14

 15.01 ءاتش يف بوسنملا طباه ناكلعألا لبتنلا ناف عقاولا وه كلذ ()

 . عتفض ةمباتم ناسنال أيمن ام الاوليثم هل دهعي ملءيش



- 66" - 

 بصق وه اها عقصلا كلذ يف تبانلا بصقلا ٌصخاو . ةمقبلا كلتيف يدربلا

 ًفنوا دئارلا دهاشي مث . « تايم ه نم ريثك م قانلا هذه لاختيو .فوص ما

 .مفرااهبوسفم ةسيإي اهضرا ر زج عقانملا كلت يف نوكي دقو . ةيضرعتسم مناط

 ءاعجج اهي فيطي, قاطنلا عيسو اهضعب و رتم ىلا رتم فصنب عقانملا حطس نم
 نسب لاق ررطق ريوق اواو لولا عز ضرالا يدا يفو .ًادج روغلا ديمب ٌريدغ
 نم مذارش ارش ضرالا كلل ياا 0 يباب مدنع فورعلا رحشلاوا ليخنلا

 رهنلاو لوقا . ديصلاو صنقلل رزملا كلت ىلا نوفلت مدحو مهف اكندلأ موق
 روغلا ةبيرقلا ةحيسفلا نرادنلا نم قيسن ُةنم نوكيف عضاوم ةدع يف حسفني

 نيب باسفت رثكاوا نيليسه بمشنب هارت ىرخأن كاما يفو كاسملا داومب ىألم
 يذلا ناكملا الخ ام ضزالاو دموي نوكتف رجه دعب يقئاتو باشعالا

 ةلفاخ اينكلو :نيوفنلا اهئاوس نم ضبقتت ةشحوم دباغلا مطعلا رهن هيف ال

 طيحبال ثيحب ةرثكلا نم يهو ءاملا سرف رهنلا فاوجايف عرشيو . ناويم ا
 باود رئاس نم تايراخبلل اهشرحت يف أرجأ يو ريدغو .نوج لك يف دع اهب
 يف ةرشتنم اهتاءاجو ةجج كانه هليفلاو نادولا عاقصا نم هتدبهتام يف هاما
 رزجلاو. ةقيمعلا عقانملا يف ب للاغلاب امقزر بييصت يمحو رهنلا يتفض ىلع ناكملك
 نيعستلاو سماخلا رتموايكلا دنعو . "بف ردات وهو ليالل ةبحتسم ضايرا

 ةيبرغلا يا ىرسيلا فرعت نيتبعشل رهنلا بعشني روب ةلحم نع لامثلا ىلا
 اهو.جئاديم ةيعش مسا اهيلع اكندلا موق قلطي ىنميلا ةبعشلاو ياوا ةبعشم اهنم
 نيملل ًابجعم ارت سمشنما ثيح اهارت . لوقاف ةبعشلا هذه كل فصاوالا

 رجشب دالبلا كلت ممأ دنع فرعتو ادنغالا ميلقا يف رجشلا هذه رثكت (0)
 ةاتقلا دهن هيشي هرث مرج نال ردصوبا مسا بارعألا هيلع قلطي و سيمرملاو ندكركلا

 لبجلا لعوب يارك ةديسلا هتقرع (9)



 - ههال -

 ا عضاوم ُى ةنكل يقرشلا لامثلا تمس ٌةبهذم ”يضملا ديدش ةنسلا حيسف»

 رتم 7٠ ىلا 0 نيب نم همسقنم نع ةفاسم ىلع ةتعس نوكتو ادن قرشلا ىلا

 هداعا صقتنت مث 12رمو . راتما ةثالث ىلا تارتميتلس ةسمحو نيرتمهروغو

 هجرفنم نوكيف هلوط نم تارتموليكة دع يف ارو هروغ برقيو هتمس لقتف

 قياضتي مث نمو ''” طق ًارتم نب رشع هلاصفنا ةطقن نع تارتموايكة مست ع

 ةمدسق مث مقانملا يدا كي ًاجوعتم ريسيو ةطقتلا هذه نع لامشلا يف دج

 طقس يهوا فارزلا رحب ىلا ةيمار ةهايم قرطتت نا دب الو تاكاسملا

 روهشم رهنلاو .اكندلا ما لوقي كلذك هداريا رادم اهبلع نوكيف ناردغلا يف

 ةفاملا عقانملا نع ةدعابتم رظنملا ةرضن تاعامجلا قرافتم بلدلا ليت ةرثكب .

 لمؤي.ال مقانم عرفلا اذه هيف قشي يذلا ٌربلا ناكل سرغلا اذهالولو . اهب

 رهذلل سيل ذا ( يون عرشم دنع الا ) ناك اهئيحرذعتم بلا ىلا لوزتلاو . اهب

 لصاوت ىلع لدت ماعم قرشلا تمس يف ىرت ال تنأف ةتبلا فورج كلانه

 لجل رك عام حاسفنا كل نيني رهنلا اذه تدبمت اذاو .تامقت رمل

 ًارثك 8 نايملا يف وبف مطعلا رم نم هباعشلا دنع ياوأ عرف اما

 الف ةيرلا جومتم ةعسلا قياضتم كانه هارع نوكي . يديم عرف نم

 ءارجا نم نكمت مل اننا تح راتما ةسخ ىلع ةنم عضاوم يف هتعس فيذت

 كلذ دب ةنكل ءائملاو دهملاب آلا ةديدعلا هفطاعمو هابانث نإب نم انتيراخب

 هروغو ًارتم ٠ ىلا ٠١ نم ٌةتجرف نوكتف عمسوتسإ ةنال وأ نواس راك

 تي هريس ةماعو ةيرملا ديدش يفللا عيرس وهو راتمأ ةمبرا ىلا ةثالث نع

 قيضلا 3 ءارو ام ىلاو . ةماقتسالا لدتعم هليسمو يبرغلا لامشلا تمس

 نم ةدرف ةرجشب ةروظنم ةطقن هو ) هبامشنا ةطقت نم 0 0(
 3 عاطتسم ريغ ربلا ىلا لوزالاو يوت مسق ةدروم يا عرشم كانه (ردص وبا رجش

 نبرتمواك ىلا فصنو رتموليك لوط يف مقملا يف قشي ريقانملاب فمع قروز ين



 - هةم-

 :اذاو لوقا . ليملا رح هنرتقم قح يسم ةمذللا قوك لقامكو

 نحل و م ةعطق هو جا ةريزجب ةق كانه عساتلا رتموليكلا ىلا تذخا

 طق ًارتميتنس نيمبرا ردقب عقانملا حطس نم ىلعا نوكت دق فيحصلا ةئيطو
 ىرق ةريثك لاغدالا ةليلق ةمب رم تارتموايك ةعبس ىلا ةتس نم اهتحاسمو

 رتموليكلا ىلا انطوبه يفو ."'"فارطالا ةيمارتم تامقتت م اهب فيطب لمنلا

 ا ووك فم كنود غلب ئرخأ :ةري نك انور قالا

 اهضرعو تارتموايكة تس وحن نوكي لوط اهل نميالا رهنلا بناج ىلع عقت
 ةطسينم نيملا يأرب عقانملا نوكت ًاقرش اهءارو ام ىلاو . ةعبرا ىلا ةثالث نم

 هذه ىلا قلتو رهنلا فرج ”ساع ابدا ىرت عضاوم يو ةدعابتم

 ةشرتفم جاخ ةريزجب هبشا يهو اكندلا مأ نم نيدايصلا تاعاجج ةريؤملا

 .رةلق ىلع ىلدلا ليخت ضمب و لوطلا ةديدملا لاغدالا تبانمو لمالا ىرقب

 ىرع 50 امشلا ىلاو . ةرثك ىلع ةليفلا فئاوط اهراوج يف دهاشيو

 مروه غلبيو عب رم رتم ةثم ىلا ٠ ٠ نم ةتعس فلتخ افينم ًاليسم ريصيف رهنلا

 .ةناردغلا فئاكيو يدربلا تبانم يف فخ هل عئصي_ راتما ةمبرا ىلا ةئالث نم

 ةدام اً اهيف تدقعنا دق ناردنلا ضرعتسم نم طامس اهيف قشلوا

 دق ىتح مجملا ةريبكيهو ةمب رم تارتموليك ةدع اهتحاسم نوكت تاكاتلا

 وه هام 0 ةبلاج راج ةدعنييناهلا الكنم اهيلا ريو تاريح دا حص#

 لبحلا رحب قرش لا ةمقاولا مقانملا ة ةعس لاخا الو . ةرواجما عقانملا ب 50007

 ف كلذ نم عسوأ اهنظا الو تارك ناك ةدع أ لا يبمشو ةسينكلا يتاع هأج

 ةتس ىلع مطعلا ره بعشنم نه تاكاذاو . ؟'” هلوط ةفاسم نم صح يا

 ةرب را هذه دح نم هيف ير 0 الام ًاروخ كلانه نالاقي ()

 ايوا ةلابق لبجلا رحت ىلإ

 . .. نم ةصخلا هذه ةطيرخ مسر يف اتوقع أطخ مسرلا بتكم بكترا دقل_.(؟)



 51 - ه68-

 ' رحب ىلا ةيضفلا يئاوأ رهن براسم ىلا عقت لامشلا تمس قا وليكن يثالثو-

 . رتم يتثم ريغ امهنيي ام ةدعب نوكت ال ىتح ناي رجلا براقتي كانه . لبلا
 هذه ل ىلاو . قاطت ال ةديدش رخالا ىلا امههدحا نم ءاملا ةيرج نوكتو.
 1 ا .رادقلا :رمتع لاقلا تيس قاوازبت مم ذيك ريعس تراجم

 ”هروغ برقي و ارتم نيمبرا وا نيئالث ىلا ريصت ىتح مردود قرشا
 نيميرالاو سداسلا رتموليكلا دنعو .راتما ةثالث ىلا نيرثم نم نوكي قح
 وح للعو . هفرصت نم اخ أسيا نقغيف لبحلا رتغ رخا ليسم هنتر ب كانه

 نيدو دحاو ىلع يا اهنع فلخلا ىلإ ةطقنلا كلت نع تارتمو ل ةسم

 هنا لجال ًادج ةحالملا هيف بمصت مطعلا رهن باعشنا ةطقن نع ارتموايك
 ةعسلا بي رق ىَري لامشلا ىلا درفلا هجرخ نوكيرريدغ وا ةحيطب يف طقس
 ش ديف ةنيفسلا ءارجا انيلع رذعتي ناكدقو . ''روغلاو

 ثيحت جئديم هايم دح ىلع يه ياوا ربت هايم نأ مالكلا ىراصقو
 اعمادختسا وا نييقرشلا نيعرفلا نيه قافترالا اما . فارزلا رحب ىلا ىارتت

 دقو ٠ ٠ حالصالا :سسز تاف ام دعب يلا أندخا اذه ان نيبتي ل نأ يناوسيو رهللا

 هرهاظ ام (- ينك ةمملا مالا ليما رح ةطيرخ نم ةرثع ةيدالا ةفحصلا يف نيبث

 فو ربثلا نع قرتلا ىلا نورك ضرالا نم ًازاقتا'وا عيماجلا ةزرافتم تاباغ نا
 سيل ذا ماسلا هبكترا مخ وهو ةئامبسلا رتموليكلا هاي هنع ةديعب ةفاسم ىلع تسيل
 تابانلا كلت *تشيي 1٠١ ةنس يف اهنأشن اينلا ةطي رلخأ يفو زشن الو رجم نم كلانه
 ل عقاولا مقملاو ٠ قحلاب كلذك يو ةحبطب اقع اجا مسرلا كلذ يف ةدراولا

 .لبجلا رحب دنع ةعساش ةفاسميف ءىناوت وا ًاوزح ىر ا 3 ورا

 ا تاس كقو اد

 رجبملا كر يذلا ديرشلاليسملا ىرا ام ىلع ليبملا اذه نوكي كي نادبال )١(
 ىعالا ليثلا ىلا ىضفي هكأسم يف ًاذفنم امل اقرتخاو ا ١ ٠ ماعيف يرورد تنتفالاو كيب
 ةريثكلا فارزلا رحب ذخآم نم ذخأم مقاولا يف وهو.
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 :قم اعهاسان اروح ماد الو اجرنا نلطلل اذه تنم كش قزاذلف
 رحبلا كلذ ىلا عجارتي امهئام نم اح اذ نا نبل سال

 رحبل ادفر نوكت ( اهف نحت يتلا ةنسلا لثم ةنس يف) ىربك ةيكَءركلو

 هبرابع ياوأ رهن : لفاسا دع ليلا رحب فننا نم نيقي ىلعل ياو . فارزلا

 اذه. ًارصقم أبضيف نوكي يتلا نيئسلا يف ةثاعبسلا رتموايكلا دنع هبراسمو

 بونملا يف فارزلا رحبل ني ردصم|مهنايسح حصر ياواو جتديلا ير( نا ولو

 ,ىفق ولاهفاهمادختساب ريشا ال اهءئابطو اهراوطا نم هتدهاشامب يتافىصقالا

 عاسنالا ةطرفم اهيف ناقش اهيل مقانملا ناف رحبلا كلذ ةطخ ليددعتب رمالا

 .. تاقفثلا ظمأ اناغ الآ دذت عنم توك ثيحب دادتمالا ةلصاوتم
 .جيلخ "قش لاوحالا هذه لثم يف ةقفن لقاو ًالوانت رسدأ رمالا ىرا يتاو

 ًادرطم هريس نوكيو فورج 4 ماقتو لبجلا رحب نم فشنر فارزلا رحبل
 بهذي يتلا ةطقنلا ىتح يمش ةلحم نع لامثلا ىلا ميقتسم ردصق قب رط ىلع

 يف ةسسلا ةقياضنملا مطقلا حاستكا ديرأ اذاو . ةسباي فورج ني اهبف هارت

 .ىلا يمش ةلحم ةدح نم ةحالملا رسيتت ىتح "نهريهطتو ماعملاو ةعازا فو

 . هيف باعصال لبستسم رمالاف اهنعلامشلا يلا روب ةلحمنع يك ديال هلق

 2 م رصخاو موقا اير قواك ذأ لقفو وا 'هإ ىرجملا اذه لثم قشو

 .نيفسلا برقي قيرطلا هذه حتفزا مث . مويلا تايراخبلا اهعبقتت يتلا قي رطلا

 تيطاتق اهنم اهل دوقولا باطتحا اهموقل رسيتف ةيقرشلا ةباغلا نم اهريس يف

 نظأ ال يناو . امضيف طرفا رةنس يف ىرِملا اذه تنباع دقو لوقا . ةرطنقم

 .فايصاكهتسيسخ ءاملا ةريز' فايصالا يف ةحالملل ًااص عورفلا هذه دحأي

 .نيذه مسكن م ذا ةدئافلا نوكت الف اهو 19:9 واةغ1و 190+ ينس

 نم ماسقالا يمر 0 بطتحي بطخم ىلا لوصولا آلا |عتيقتنتو نب رنا
 .ناكفار را رحب ليردمت ىلا عزت اذاف . ءاحنالا كلت يف اكندلا ممأ عم لماعتلا
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 ذا .رخبتلا ضارعأ عسوب هنال بلطملا اذه ذاختا نع لودملا بوجولا نم

 نييام ةّيط يف لبملا رحب نم باسنت يتلا براهملا مدر يف دهملا لذب يذتقي

 تديا دقلو لوقا ٠ ٍدحاو ل يسم يف ِق 06 رولا ةّدام رصحو يءشوروب يتلح

 بنينا تلوباذا هنا رهو ف طاق او عقانملا كلت ىلا ةريخألا يئلحر

 بواطلا جبافلا قش * | ىلعأألا لينلا هايم داربإ ةلأسف عاطتسم لمعلا ناىلع

 .ةنع برغلا ىلا ريصتف مقانملا لزتعت ىتح طابس" رهن ىلا روب ةلحم دح نم ةقش
 نيب اهف نيضرالا نم جردنا ام نا ىلع أهنم 52 يلا ءابنالا تلد دقف

 ةظفاح قبطلا ةيوتسم ةعيسو عاقب مقانملا نع قرشلا ىلا نيناكملا نيذه

 5 عقانملا كلتت نع ةديمب_ةفاسم ىلا ليسلا ةنمزا يف ءاملا اهرمغي بشملاب

 اذه منتي قرشلا يف رفاسلا لغوا اذاو .روغلا بيرق الح نوكي اهيف هلملا

 هنن نسل ةزينق ةريبك ةديدغ .نرجاوس يبوتملا فرطلا يفو . ناينطلا

 أهيلا فرصنت ةعقان فاحص آلا يمه امو قرشلا برع نم بصت 002 ٠

 الف يونملا جياللا فورج اهتسسيح ولف اصيضن ىهنلا ىلا ليسن طئاسبلا هايم
 اذهل ىبت تاحنف نم هيف فرصنت نا امل حاتي ذاركّذي ارض كلذ يف نظا

 يا هعرتفم دنع نّزاوت ال عل اوال ملعيلو ٠ فورملا كلت يف ضرغلا

 نجاوسلا نوكت ع راطمالا نابا يف الا ابطاطحلا ىصقا يف نوكو هإشنم

 هذ شنب كمر روب ةلع دنع مثالا مقرلل تدبدت د او . ءاملاب ةقاط

 .شيواردلا مرو ةلحلا نيب ةمقاولا ةمقبلا رايتخا عاطتسي هنا تأ ارف جاما

 دودخا يف ًاقاش رهلا نم خلسني جيلللا اذه نا تدجوو ( مركسعم يا)

 ىودملا ةريثك ىربكة دئاذ كلت روفحم

 ةلمملا ةلَقل ريدع رماف رحبلا كلذ ُث  سابحالاو عئاصملا ءاثنيا اما

 هل ةلموولا ةعس ناف عنتمك 5 كلذ عم م ءانبلا تاوذا ةردنو

 ةرطنقو ارتميتلس نيسخمو نيرتم هروغ طسوتمو ارتم 145 وح غلبت روب
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 دقق لع فش نق يف انين جيلطخلا ذخأم دنع ةنزاومل

 فلخ رهنلا نوكي نا ىنعم هلأ داربالا عيمج لي وح نيباحالا يف لاملا يعدتسأ

 ةحتف هيف لمي يداولا ضرع يف ليطتسم فرح ةماقاو .افاحأفشان ةرطنقلا

 نكمتالو . مظعالا رحبلا برغ ىلا بايلا جيلخ لجا نم ةنزاوم ةرطنق امل

 يعادا تسملو . يللاحلا حيلخلا يف ة ةرطنقلا ماقتو هارع نع رهنلا لوحي كلذ نم

 ينكلو ٠ ا رمالا ديزت ميلقالا ةلابوو لامعالا هذه لثم ءارجا يف ةلوهسا

 وضخ ضخ ادع لع عفانم ةنم نوكي عورشأ | اذه ءارحا نا 00

 ةظهابلا تاقفنلا وا ةيعيبطلا ةيقاللا مئاوملا ريغ رومالا نم رما هنود لوحي نأ

 هب رس ىلع لامثلا تمس يف نوكتف جيلخلا ئرج ةهجو اما . قاطيال دحىلا

 نمربكألا ءزملا بناح هريس ةطخو روب ةلحم دنع هذخأم ةطقن نم هدصقو

 ”هارج نمرةصح ةرياسم يف نوكت اداصتقا رثكأألا ةقيرطلا لعلو عقانلا هايم

 وهو تونا ب تاو هيصم رهن دنع طابس رب؛ ىلا ينارلا ربك الا روخال

 صرختلا ثبعلا نم نا رمالا نم نكي امهمو .سوليف روب ةروهشملا ةنجاسلا

 .بيسانملا جارختساو جيلخلا اذه تانارب لمم لبق عوضوملا اذهيف سدحلاو

 يذلا مقوم ىلا ليلا رح ىلا يتلحر أبل م زاجالاب صقا م اتللا يفو اذه

 لوقاف يضاملا "”ءاتشلا يف 007 تككف
 اي مل

 م رشع سماخلا كاملا ةلتك جم

 لبجلا رحب يف
 داع بيرق دهع نم هناكاسم ل لونو يرورد رثعب يذلا ليسملا نا

 بونملا تمس ين روب ةلحم ةلابق تاياثلا يف ضوعبلا رثكي ءاتشلا لصف يف 0١
 لينلا يداو تاهج في امتدهعت يتلا نكأمالا يف هنم تيأر ام ثبخا وهو اهنع
 مل اذاف ليللا يف ةنم دهجا راهنلا يف الغش ةماس ةريخص ةفئاط ةنم تيأر دقف ىلعالا

 ةفاطم ريغ نوكت داكت ناكملاب ةماقالاف ةيلعت دادبت ”عزعز حر ةيرتعت نا قفت



 مهم -

 0 ناك ءامضالا كلت تدهمت مويو . مضاوم ةثالث يف اهب مدتراف

 قارتخا» نع اهدي ”رئاح ةيراخبلا نوذ لح لو قايغاو نيريغف نآلوالا

 عى .لاوز قرضا اذلو ًامخْض ًالئاه ناكف ثلاثلا كاسملا اماو . امجيسن

 ردقب لوط ةلتكلا كلتل ناكو هيف ازاي انل قرتخت نا يف ةحيبملا نم ارطشو

 ةناففلا تاكل ةؤلتا جيتا ناكر ًاميلع ايكدس ناكر راع نينو هاه

 نا لجتاو يل فشككا دقو . يقرشلا ناملا ىلع ةمقاولا ىربكلا حتاطبلا نم

 هارجم تضيتعاو رهنلا يف ةيفاط تباسنا اهانكتكق يتلا كاسما لتك
 نوكي نا ديعبلاب سيلو . ىنحنملا ةداح ةفطع يه ُهنم ةطقن يف ترققتساو

 .لالتعا ناف جالو . هنم عضاوم ةادع يف كاسلاب 0 مويلا كلذ يف

 هرتعي لولو هزاحص لبق ةتكراتمو لمعلا نع بارضالا يجو يرورذ تنتفللا

 قومي ام لك ُةنع بهذو رحبلا فشكتاف هماقا نم سي رالي نكمتل ضرملا

 وه ينآلا لصفلا في هؤارجا يضتقي يذلاو لوقا . ههايم ريس
 ىلا وميسي ةعباتمو ةيلامثلا ةودملا نم لمعلاب عورشلا يداقتعا يف

 ديك انئا ام يك كف, بتنا لوقا ال . هل اوط عيمج ب

 علختف ةياامثلا ةودعلا ىرم يا هب رملا ةلابقا يف لمعلا عباتي نا لب قص

 كلن ةدام رييست يف ةب ومص الف ةفصلا هذه ىلع كلذ مت اذاف . اميلخت هتاكاسم

 قاتسن ةيرج نالا هل نال ىرِجملا يف دادسنا ام ريغب ءاملا هجو ىلع تاكاسملا

 يف مايلا ىلا ليدل اذه كيفك لغتي نا نجيوألا نجاولا قرأو : ات آم
 ءالا ةلدضلا تاريمسلا لاوسأ لدي دق ةنم مسق عازتلا ناف يف الا ءامشلا

 ايرو٠ اردت طحت اهبيساتم نا ىلع نيب لئالدلاو . ةحالملل نآلا ةلو يلا

 ًافوشكم ًاصاخ لمي ديمعلا رهثلا رع نكي مل اذاو . طاطحالا يف ضيا تنلاب

 عزتنا اذاو لوقا ٠ 0 ليلا مقاومو موطرألا نيب اهف ةلصلا مطقنت

 كلذ نود لوح ةبصان ق 0 يتلا ةقيرطلاب رشع سماخلا كاسملا



 -هكك-

 ءاتشلا لصف يف لمعلا نم غارفلا رسيتبو
 تريغت دق روب ةلم نع بونملا ىلا ةمقاولا لبملا رحب ءاحنأ نا لوقاو

 تيقشناو زوجت تماق ةازثكلا ةلالكا ةحللا نطق ذنم الع ارم اها

 يبرغلا مظعألا ليسسملا داعو نابرلا هرمأب راح ًائيش هيف ةحالملا تريص راجي

 يذلا نيئالثلاو ةئامسلخاو نيعبسلاو ةئامبب رالا نيرتموايكلا نيب امف عجاشلا

 ورك دنك ةلحم ىلا اههرفس يف نودروغ مث ركي هعبتت موي ربكألا ىرجملا ناك
 ريغب يضاملا ويام رهش يف 'هانبكرو اقالط حتتقناف تاديدع نينس ًامودرم ناكو

 دلثيجر رسلل صلاملا ركششلا ماقملا اذه يف يبسفن ىلع بحوا ناو . ريبكةنع ام

 ليما ءانثلا ىنئاو . تلحر ءانثأ يترماب العطل هنيفس ىدحاب هدول تحنو

 يناوزا 15 ىلح ةرزاوم يناززا امهنا لجال يلوركرتسملاو لدل_نئيكلا .لع

 ' ءاضمالا ةريخالا رقت ةماط ىف اضن

 ناسراج ميلو

 15٠5 ةنس وينو ٠١ يف ةرهاقلا

 اعاد



 ساس قف ذب
 ةيقرشذا هتان اوراج هدم ئيتيمتت_ يش روب نبدي باس وصخ عمر

 يطفالامشلا

 ,تاقيونك
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 ليس سم
 هئصيزاتا ملك شدت ١ عا ىفدعاطق 0

 ارسم عرسلا
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 يرعب عاطل يس 3
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 لتمر 707077 طايشرمم (21نالاولا
 هبي مهرس ير ادب عاج ةنس سطع *«فدعاظق (<.) 1 هصخءارمواكه مدع لاح نسير »فدع اطق م١

 رام : تيس هامل مست ة د ١ ا ا دع

 0 اسس“ التل م
 ةياثلاو تامكم .٠ فرصتل دصقرا وليك دل +6٠ هتييريعتس ١ يف هعاطق 5

 ك0

 ةياناؤ1؟ ةعرس ا طسوتم
 ب

1 0 
 0 »سو ةقسلاز يروم

 قمولكنو تاردول كة سس فال وسي هقالتدس ٠٠:ريتس 0 هعاطق 0+5

 اًسرمذ هكا عاطقلا ةياناؤ..«هنؤرسلاطسوتم
 عرف ٠64 عالطقلا ميسم 2



 .ةيزم راعما ما. عاطقلا السم 0

 ام كس شعو ةجبراب طاب بوحيب ديقدلت يرعب ب ةنسدرلا ف دعاطق 0

 ابهر تدرس عاطقلا يسم وعلا 5 هد اقاوم ةءرتلا طموتم

 اس رلكشع بيب ةيقيفولاوصجم + ةنس سيلتا < فيهعاطق ممر



 راسل دروسا
 اغارملاريجد لع ويم ةنيريمتيس <. قي الصتلا ال عيال





 « يقرشلا نادوسلا راهتاو اناست ةريحب يف يوبيد رتسملا لاقم »

 ١و. ةنس ربوتكا رهش يف ةتبها رفسلل دخا فنا رمالا يتءاج

 مون ىلا بكرلا غولبل ًاناقيم ربمسد رهش نم رشع سمالتا مويلا برضو.
 (نكسراج ميلو رسلا بانج يل ةحرش (ك) ةرفسلا هذه دارملا ناكو . ةشدملا

 يف نوكي ام لك طاقتلاو شابحالا رايد يف اناست ةريحب دايترا لوالا روما ةسمخ

 از اهمادختسا عاطتسي ناكاذا امب معلا اب اهنع ءاينالا نم هطاقتلا عسبولا

 ملطت يناثاو لمعلا زيح ىلا هجارخلا ديراو كلذ يون ول امف لينلا هايل

 تافرصتلا داصرا ءالتجاو دهملا ُهغاِي ام ردشب مالسو فيسو ةربطبلا نانا

 0 هذه عئابطب معلا كلذ رست انا ةيض نا تاعاطقلا تاحاسمو

 0 ادختسا ناكمالا يف ناكاذا ام ا ةرضاحلا اهنوؤشو

 5 عاطتسي يتلا قئارطلاو هلسك دنع شاقلا رهن راوطا نع ثحبلا

 لينلا نم برقلاب ةعقاولا يضارالا نم تاّوملا عقاوم دايترا عبارلاو . يرلل

 اع فشكب ةيلاملا اهنوؤشو اهرابخاب باتك مقرتو ربرب راوجي هربطعلا رهنو

 نكمي ام ذاخلا سماخلاو . اهف يرلل ةيعانص لامعا ءاشنا ناكمالا يف ناكاذا

 ماقلا فارغلتلا طخ ىدعمب هريطملا رهن ىلع ةبقرمو سايقم ةماقال لئاسولا نم

 ينرزاؤب يجن * رقلا بكرلا ديمعانا تنك .رشافلا نم وب رق هلسك ىف راضقلا ني

 تميت ناالو .زياهرتسملا وهو بييط انهن لور ىلا قتلا

 مل كيلئم يئاجنلا نم انل ناذئتسالاب صتخي ايف نوتكلراه لنولوكلا ممةبتاكلا
 ربمسد “ يف موطرخلا غلبف ريقون 70 لبق ةرهاقلا ةرداغم نم بكرلا نكت

 عب اهانحرب مث . رفسلا ةبها لمن مايا ةثالث اهف انيضقو . ةنسلا كلن' نم

 هبناج نم قرزالا رحبلا ريفص انريس يف انمزالو ربمسد رهشش نم سداسلا



 - مك

 .نرثعو ة ةّئم ةفاسم اهيف اندتجا م ابا ةتس يف زارح وبا ةلحم ىلا انريصف نميالا

 يفرمالا يلوا ترماخ أب و 0 ةيراخبلاب ابعطقن نااتل اروسيمناك ًاليم

 رفسلا ةدع انذخاو لالا انيرتكا دق ذعنيحاتكو رحبلا بوكر ناكماب ةرهاقلا

 نم قايسلا اذه لع انريسم يف انكمت دقو . صيمم نم كلذ دمب انل نكي ملف

 نم اهائياجتسا ول امم انل نبأ كلذ ناكو عاقبلا عاضواو يهضارالا ةمقر فئرمت

 ىلع ربلا نم قيبض قاطن ىلع ًارصاق ناكانرابخيتسا نا هافخالو . ةيراخبلا نيم

 يلقن الا ةريزملا يظأرا نع ءانيفوتسا ام نكي لو ندا ند عاو تان

 ارنا لعموقلا عم جا دق نأش أهل ضرا امن منا لمت تناو ضزالا كلت يانا نع جر

 ا المع نوكتس نا ممجريو ٠ عقصلا كلذ يف اهبيطاو يضارالا مركا

 امم يل تابتسا دقو تلق . ريثكلاريملا اهئلرو نم نوكب يتلا يرلا لامال

 اهيف ةريثكلا عرتلا قش * ناكمالا يف نأ ضرالا كلت نع ثيداحالا نم ةتيقلت

 ةريثك يعف اهريغ ف ريعاو زها رخل نا ندخل بصتو ءانع ريثب

 لمي ىت> فارطالا ةدعابتم عورز ةحاسفورابا املو ىرقللا ةريبك قيدازرلا

 كلن يف و عفت ينل ةفيفطلا ةفيعضلا راطمالا هايم دمت يه ذا اهيف تقش اذا عرتلاب

 ال امانا يلا ةرئاد عاسنا اهنع قأتي ىت - يرلل اباحم لحن وا ةعقبلا

 اذه لثم ابمزلتسإ يتلا تاقفنلا وا بعاصملا نيمخي " < ع ليحتسي دقو. ًاشهدم

 جردني ماكحالاو طبضلا يف ةياف نوكي احسم ضرألا حسم ريغب عورشملا

 ةقفنب ةريبكص ةعرت ءاشلا رسيت ارو تاينازيملا لامعا نم ريثك 2يث دنحت

 كاكا اونو ادم رع هي رقع لع ير زال ودعا نين اهناب دعيت ةادنتم

 .روهشأ ةتس ىدم يف يرلل مدختست موطرغتا ىلا ةريزملا ضرا ميمص يف ةعرتلا

 ةحلصمب كلذ فحجي ناريثب ربمسد رثنأ ىلا ويلوي لوا نم كلذو ةنسلا نم
 . اهيورتس يه ىتلا ضرالل ريبكص عقن تاذ ةعرتلا نوكتو ةيرصلا رايدلا

 ,عوضوملا نع ةجراخ مانالا هذه يف يه ميدتسملا يرلا ةلاسم تلا ملعاو



 ١ - مال -

 ةققن رثكأ ىرخا الاما يعدتسي حالصالا بلاطم نم ُبلطم هنا ىلع

 هليجات نم ساب الو

 تناكو نجيالا يناملا ىلع يهو ًازازل قرزالا ليثال ةرواجملا يمضارالا اما

 توؤشال ةدوصرم ةريزجلا ميلقا نم ةعطق يبف ًاكلسم انريس يف انل

 ةريزإلا ةعقب ىلا سايقلاب ركذي نأش تاذ ريغ تناك نئلو يمهو ةيرادالا

 قلطلاب ةلهأ ينهذ ىلا ردابتي 6 يهف بصخاو ةبرت اهنم بيطا يه يتلا اهسفن

 دقو ةنكمب ة ريثك راعلا قرطو حالصالا هجوأو راسيلاو ةعسلا يوذ ملا

 ةتنيبت ام ىلع ضرالا نكلو ةرفق ءارعص ةيافلملا ةلحمب ةفاملا يضارالا تبر

 بونملا تمس يف انيرغا اك ناكو .ابهب لمي ال ةميقع تسيل ثحبلاب
 الويوسريف هحاطسم يا قرزالا رحبلا ريفض انيأرو دوجاو بصخلا اهانيأر

 فافض ىلع ىرخا ماو ف يقلاك ضيفلا بونشم هب وسنم يذاحي عيبسو

 ةتيشاحو ةفارج ةيحاس ةيرح هل رحبلاو اذه . اضاع اهرييصتل ةللاصلا لينلا

 .نييناخلا ىلع ليم ةعس املو فتملاو جساوعلا اهبوشن ديداخلاو روسك تاذ

 فارطالا يبارتم وتسم طيسل ىلا مختلا ةضماغ رارفلا ةبيرق ديداخالا هذهو

 بوسنم كرم ىلعا طيسبلا اذه فيحص نوكيو رصبلا حرسم رْلق ىلع

 ةعورزم حسفنملا ةريبك ةنم ةاحنا ىرت تان اان ندع رش ضيفا

 يتلا راطمال هايم ىلع اهايقسو اهير لّوعمو ( مغرسصلاب مدنع فرعيو ) 0

 كلذ يف ع عرزلا اذه لوصحم ناك دقق 7 هذه يف اماو . امل سايق ال

 داكبر وهو راوخالا يا ن نجاعلا سوور قوف عقب طيسلاو لوقا . . ميلقألا
 بونملا يف ت تاغوا املكف ىتجو ةلياق باشعا ةنم مضاوم يفو درجأ انوك

 يهو ةعلفم ءادوس نوكت داكت ضرالاو رثاكتت تابن الو سارغألا ىرت
 طرف بصخ تاذ اّضرا نايعلا يف نوكت ىرطقلا رجشل ةمركم
 نحل لا نيرتقتي كاكع ضرالا ىف فعالا ::نكامألا كك



 - مكرك

 . كانالخامزارحوبادنع دحر رهت (بصميبا) ةهّئرفو ةيافاملا نيب ايف قرزألا
 ىلا ةمسا ةفاتم نفذت ناك رت «نيتم ولاول ةدغاو ناكلو .ىداوملا

 معفملا ليسلا نابأ يف هايل نم ميسج رادقم اهيف ىّدأتي يهو ايلملا 00

 طيسلا ةفاط يف نجاوسلا تايلاعب عاق ةنج يحاونلا كل: يثىرقلاو ٠ طرفا

 ميلقا ةرضاح مويلا يهو هعافر ةلحم ًامرج اهريكأأو رحبلا نع ليم وحن ىلع

 وبا ىلا ةعافرلا ةدلب نم َربدل|ةديسب ةحاسف اه اهيف ءاتشلا عورزو . ةريزجلا

 رثكأ ضرالاو لق ىلع كانه ىرقلا دجوت امناو ةقللا ةلكاشتم زارح

 ًاموي زارحوبا ةلحم في انئكمت دقو عورزلاو ثورحلاب ةرامع لقاو ًالاغدا

 ةنم ١ يف اهانلزنف ريمسد #١ يف فراضقلا ىلا انصخش مث نمو ًادحاو

 ينف اليم نيسمخو ةثم بي رق ةليملا كلن ىلا ربلا نم ”انمطق ام ةفاسم تناكو

 قالا ةهباشتم ةيط يف دحر رهب ءاذحب اننّماح تناكىلوالا ًاليم نيمب رالا

 رذكموي رهنلا ناكو ةليلق ةريزن ثالث وأ نيتيرقيف عورزلا يف ةراملا انيأر امئاو

 رموشهو بارو ْق ةزرافتملا كئارتلاو لئالظلا نم هارت ام ريغ افاج ايضا

 عطس حجرفنمو ًارتم نيثالث نماوحن : نوكي عاق عاسنا هلو ليس نم ٌةجازم
 ”ةعوأ وأ ةثالث ميقت ٌةتيرحو راتما ةسمخ ضيفلا نمز يف ةقعو نوس هئام

 ةتحسمو حجاوعتم رم وهو ريفو' يف فجييو ويلوي يف دعب هنا يأ ةنسلا يف رهشا

 ووذلا ةيرقلا راوغنالا نمق ايس نيتفضلا نم هب فحيو ٌيوسةعاطقو ةئيب

 تويم نع قوكتو طئاسلا ىلا امرت دعاس لاغدألاو باشمالا اهاققت

 :* نبل ار اجمال ناس ني داألا دهر ديزاؤا اتم كعب دش نكيقلا
 ةيلاقط ةنيمس بلغألا ىف اهتبرتو ءابصملا دجوت اهنم ىركأما ىفو
 دككلو ايلملا طئاسبلا ىف نطقلا ةعارزل ةحلاص ةملقم ةبرت نم ةقبط اهاشنت
 لع نم دحاو عقوم ىنّآلا ةيرجحلا ءيتاونلاوا زاشنألا نم ءيش لع رثمن

 005 دحرلا ربت نع قيرطلا لصفتتو ٠ قرزألالي لاب هاقتلم نمب رقم



 ال ةلحول

 ا

 ع اف 3 0 "3

 رنا
 بنوع تورد نو اخاروزق

 تناالّقلا نم ةرقم لع بورأ رون





 ا

 يلامثلا فّرطلا وحن ةفرحنم ه-جيوللا نيع دنع زارح يبا نم ًاليم نيعبرا
 ةفانو ل م جئارألا لبجي ةفورمملا قايسلا ةديدملا باضملل قرش
 قرت ليسا رو امينا انه رك كادر ةيكانألا نتاع

 هللخت قاسلا ليوطلا سيلا ءالكلاب صاغ فيحصلا فوشكح. قبطلا
 ليم ىلع فراضققلا نم ترص اذاو . لها الو ةرامع ال لهسلا اذهو جساوعلا

 ةدحاو ةعقر ربلا نوكي كانه رثكاو ليم ةئثم ريسلا ةفاسم نوكك نيليم وا
 ةعارزا ًادج ملاص بمحل ريثكص مستم لس وهو ةعيبطلا ةلكاشتم

 ةليوط اهنيب ام تارتف نوكت ةرجاهتم يقامسلا رجحلا نم باور هللختت نطقلل
 نيتك + نك قاورلا هاذه راوط يف كفو باشعالاو لاب ةكوسكم ىدملا

 لبسلا 05 اماو قي رطلا يناج نم اهيف ذوفنلا رذعت, ةكتاشلا تاينالا نم

 يراجم نم اثيش ةقشلا كلت يف نيعلا رصبن الو لافدالا ةقرفتم ةبيشع ةالف

 ادبعلاو انريطن فرت ةايمالو تاضنملا ثار انع ةرافتم اددعالاكقوطلا

 . اكا رف روخ ىلا كئاوتسا دنع يا فراضقلا نع لايما دبق لع نوكت ىتح

 ةلحم يف ةمقاو اهيلع داهتعالا حصي ةدحاو رثب الا كانه ضرالا يف سيلو

 راوجب مارال لبج باعش نم 'يطو بعش يف قيرطلا زاتحت كانه وافلا

 ناكذا ىرخا رابا لبق نم كانه تناك يف بيرالو . يقرشلا يل امشلا اهفرط

 اهعجاطم نوكت عورزلا ضمب امل ةريغص ىرقو عايضب ًارومعم ىغم اهف دلبلا
 رابالا شيث تاما يف ةحاشمالو باضملا كلت نارجح يف ىلاغلا يف

 .كلذ ءارجا ررةتول اهف عاقبلا كلت نم عضاوم يف ىئرخا رفحو ةديبعلا

 هماهم نوكك اليم نيمبس ةفاسم فراضقلاو وافلا كريب اهف ضرالاو

 فارطالا يبارثملا لبسلا كلذ يف قشن' كلانه قب رطلاو المج اهيف ءام ال

 وانكاوملا ميج نم يأ ارع ل رك ا ,هباضه ةبزرتلا نيمسلا ةدمبلا عماش

 :رابا نفح لبسلا نيملا نم ناكل ةمساولا ةعقبلا هذه يف لهالا دشح ىتأت
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 ةيراشلا يا هل رثعلا "ةيئارظملا عورزلل عئاصملاو ىرقلا ءانثباو عضاوم ةدع يف

 ةيراجلا هايملا مادعتا امئاو راطمالا ىلع دامتعإلا نكمي هنا روهشملاو رطألا ءام

 نود اف نوكت ال ةنسلا نم ةهرب يف ةرامم تاذ ريغ عاقصالا كلن لمح

 هيف ديورينالا داصرا يسحب طئاسبلا بوسنم فلا نيبن دقو رهشا ةتس
 مدق ةثامس ردقب م وطرلا نم مفرا هو فراضقلا تمس يف يجيردت دوءص

 ..هل ةدحال ةرفاو اريخ اهب لمؤملا نوكي عاقبلا كلن يف يرال عرت تنقش ولف
 ةصتقملا ةيئاهنلا ىلاطملا ضرع لبق ) باطتي ريطملا رمالا اذه لثمنا ىنالو

 بوسفم نا يل حولي نكلو تاينازلا نم ريثكلا جارختسا (اهف رظنل +
 دنع قرزالا رحبلا نم ذخأت ةعرت ءاشنا نم رمالا يلوا نكميال عاقبلا كلت
 دقو. ايادسا كاد لع ةلبإ ربا يفت ورم مقانج كاان واضإول

 هاقتلم قوذ ايم نيس لع دحر رم نم هام ٌةمتست ةعرت 3

 ةاذاح ىلع ةعرتلا هذه ريس نوكيو يبرغلا منال لح دنع قوزألا نحبلاب

 ةمقبلا ةياقو امأش نم نوكيف هلوط نم ٍفاسم ىلع ةنع نوكت دقو ليلا
 فورج ءازاب ةعردزملا عاقبلاو ىرقلا نوكتف اهتبرت ءاكزاو اهنيب ايف ةمقاولا
 ا مولملاا نمو . اهقاطن عاسناو ةراملا راشتنا اهب لمؤي ةروياوولا
 واو نكلو طقف ةذ رهشا ةثالث اهتدع نوكت ةنسلا نم ةصحيفألا هام يددؤيال
 ساو ر ةيئاظملا تامورزألا ير لفكي كلذ مه وهف ةريصق ةدملا هذه نا

 حصا ىق ىتح رابألا هأ ايم رثكت ةزواجتملا ضرالا ةب وطر ناف ركذ ام ىلع ةوالعو
 داريا دادزيو لوقا . ءاتشلاو فيصلا عورزل اهب قافترالا عاطتسيواهيلع دامعالا
 ردند رهن نم هيلا ءاملاق ب رطتب وا هليسم يلاعا يف تانا رح هثام دشحب 0

 ةلأسف رمألا نم نكي امهمو . ًاضيا كلذ قوف ام ىلا قرزالا رحبلا نم
 اهنف رظنلا نكمي ال ةلأسم اهؤاشنا عاطتسي يبلا عرتلا يف 0 فر ثادخأ
 اههايم ضيفتو ةيئاظملا عورزلا تالصاح 3 علا ضيفلا عون نا مث. .نآلا



 - مالا -

 ىلع ةيفيصلاو ةيوتشلا عّرتلا اهب تلبقا ابرو رابآألا هايم رثكتف ضرالا يف
 تاجاح هب دست ىتح امل سايق ال ىتلا ةيلاحلا يرلا لئاسو ىلضفت ءاوسلا

 ْ تأ نمز ىلا يلاهالا

 ةكردت الذنق قزاتطفلا طيش نم ىلعألا ءزملا نا يل نيبتي ام ىلعو

 قي نا نم نسحا الف ءيشل اع نا نب دارسي ب كاجو نا

 كلذ ىلع مالكلا يف يف ينأي امف ةتيناع ثحب كلذ هريطعلا ريم < نم ةعرتب 4 هيلأ

 طيسبلا اذه نا مث. ةميقع يرظن يف.نوكك داكت ةليسولا هذه نا ىلع رونلا

 ةيداب نطرالا ريضتق لايم ءأ ةدع ىلع فراضفلا نع نوكب ناكم يف مطقتي

 باض ةفنتكك ةرجفملا عسفنم فراضقلاةل حذو ا رجح فيحصل

 ربمسد 15 لاوز يف فراضقللا انكردا دقو اذه . راححالا جيجا نم قم ةاذرخ

 يف ةتدهاشم انكما املك |ملالخ يف اندهاش لاجلل ةحار نيموي اهب انثكمتو

 ريغ ةرجفملا حيسف داو يف ةمقاو عرازملا نم لفتح نع ةرابع ةلحلاو . اهتابانج

 نا رهاظلا يفو وفلا ديج اهبف سرغ لكو ةميرك اهترتو ةقلملا يف هباشتم
 ًارادقم "الا دروت ال يهو ادودحم نوكي داك رابألا ددع ناذ ةليلق كانه هايمل

 داصتقالاب يلاهالا تاجاح هب دسي ءاملا نم ًاريسي

 اهويقل مهنا تح اهترهش يف غلوب دق فراضقلا ةدلب نا يل نيبتي امبو

 .ةدوملا ةياغ ف يه عاقبلا كلت نا يف بر الو هنا 5 نادوسلا ءارهاب

 فراضفلا ةيقتبسا نا رظي و.يقرشلا ناد وسلا عيمج يف لاحلا اذكهو بصخخاو

 ةحطلاص تناكاذلو هايملا ةريزغ رانا عضب دوجو ىلا ةّوزعم رمالا اذه يف

 .ةفاط يف ةعقاولا يضارالا ير َةَم رط نا مث ٠ لهالا نم واخ اهريغو ىوثملا

 حطس يداعت نع ةىثان كلذو ةعاطتسم ريغ عرتلا قشب ةروكّدملا ةدلبلا

 هذه ة نكملا نيسحتلا مم رابالا نيقكت نا لوقاو اهروتتكو نكرالا ا

 ,ىربكلا راوخالا ضب لباسم تّدس اذاو ةرورضلا ةياغ يف وه اهريغو عاقبلا



 - هالال -

 ةرواكلا ىضارالل ىمظع ةدئافب كلذ ذل 527 نم راص ىتح

 ذا فيفخت كلذكو . هايملا ةرثك اهمزلت ىرخا روماو يثاوملا يقس لهسو '

 وه همقن دكوأ يذلاو . لصفلا لئاوا يف بضنت ام ًاريثك يتلا رابآلا نم هايلا

 راوخالا يرام دس كلذو فراضقلا ةدلب راوج يف ةريغص تانازخ ةماقا

 ةعارزلا نيسحتل لئاسولا لضفا وه يذلا رمالاو كلانه رابأ رفحو ةيعيبطلا

 ارما تانارلا هذه لثم ءاشنا لمحت عاقبلا كلت ةعيبطو اهثورح حالصاو

 نطملا لصف يف تاناركلا هذه ألتما نا وه هيف برر ال اممو . ًالهس نيه

 ةطرفم اق ىلع راطمأألا تاب اذاالا ةُمالم نكاما يف تئشنا ول امف ٌروسيم
 دب الف ّالاو 'يملع بولسأ ىلع عناصملا هذه لثم ءاشنا مزاللا نم هنا مولعمو
 ؛ءاشلا ةبوعص ناب يدنع حجريو ةريثكلا ضراوملا عوقوو لالا قرطت نم

 كلت يف اهدوجو مدع ببس وه ةينفلا دعاوقلا تودي لامحالا هذه لثم

 ةهباشم اهلاوحاو ضرالا تافص ناذ اهيلا راقتفالا دشا يف يه يتلا دالبلا

 ريبكلا دئملا لهس نم ىرخا عضاؤمو » دنكلدلب 7 يضارال ةبباشملا دشا

 تي ةريطملا ملاعملا ىدحا يهو كلانه ةئاق ضايملا كلن ثيح طسوالا

 دالبلا كلت

 ,  هموم هي تابالقلا غلب و ريمسد 7١ يف فراضتلا رفسلا رداغ دقو

 موطرخلا نم اهلك ةفاسملا عوم غلبف اليم ة.4 ابعطق يتلا ةفاسملا لدعم ناكو

 فترال فالتخالا لك ةفلتخف ًآلوط عاقبلا هذه ةمقر لكش اما اليم مد

 يره ةحاسم قتلم ةمطاق هايملا ىرجم طخ ام عون ىلع ةرياسم اهيف ةكسلا

 صعب يف ةيرححو ةعطقتم عاقبلا كلن ةيقر ىرت اذهلو دحرو ةريطملا

 يلاعا ىرتو . تابالقلا نم ب رقم ىعو « اكوذ » ةهج يف ايس الو عضاولا

 كلتل ةرواجملا لوهسلا بوسنم قوف مادقالا نم تائم ةعضب ةعفترم لالتلا

 ةدتمم تطسونادق ضرالا دج كانه هايملا ب صم قب رطلا قرافت ثيحو ن .كامألا
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 ةدودحم راوخا ابيقو نطقلا ةعارزإ ةملاص ءادوس ةبرت يذ عيدلم لبس ىلا

 ردات هوو نقم نءابشبب هقولك وا قياس ةنانن لع دم ابانعم اديدح

 باضه تاذ ءادرج ةرسكتم 9 ٠١ ةفاسم لع ضرالا دحن فراضقتلا

 ىرق ابللختت بصمللاو ةدوملا ةريثكةريبك ت احاسم نم ةفلؤم ةيدواو ةبرجح

 ةرجشلا ضرالا يدتبت مث نمو . ةعستم ةيعارز ضاراو راب ١ تاذ ةريغص

 ةيلاعلا هايملا امنم فرصنت يتلا ضرالا ةمأع قوف عطقنم ريغ ناس لع ئرمتستو

 اناست ةريحب ةماع لوح دتعت اهنا ةقيقللا يفو ةربطملاو دحر يره يف يِلا

 رخآ ىلا ناك نم اريك فادح نينطلا كت 3ك تاون
 نمابلكش برقي ةليْكْض راحشا نم ةمميلا هذه تاباغ 1 رب بلاغلا ىلعو

 عاونا نم يف نادوسلا تاطسدنميف ةتبانلا راجشالا رثكآ اما لاغدالا لكش

 ضياللا ءاحللا وذ طنسلا رحشوهاضعلا اهيف بلغيو طتسلاو اسوميملاك ةقلتنع

 دح ىلا طيرارق ةتس قاس رطقو ًامدق ٠١ وحن غلبي هواع طسوتمو رعلاو

 نم عمجي دقف كلذ ادعو ءانبلل ةتبلا حلصبب الف ادوقو مدختسإ هنأ عمو مدق

 فراضقلا ني ةعقاولا تاهل ىلا رّدصيو غمصلا قم وك راد ةياانلا هذه

 بلاغلا ىلع دجوي هناف راجشالا هذه فانصا نم مدقت ام ىلع ةوالعو تائالقلاو

 ثيحو ءاتشلا لصف يف اهرثكأ نوقر< ةكباشتم ةنيثكح ةيمججا باشعا'

 ققحرباعملاو كلاسلاتدسف اهب تستك 1 دق كانه ضرالا ىرت اهقارحا لقب

 اهنم هقيرط قرتخم يتلا ةعقبلا ىلع طف مكملا هل ىتستي اهيلا رظانلا نا

 يف اهلو> ةمئاقلا لافدالا دح ىلا رظنلا فقوتست اهبشع قرحا ىتلا ضرالاو

 دئارلا رظن نود لوحت يلا عنا اوما هذهو ادج ةريصق ةانس لع تاهملا عيمج

 رمالاو . ةبمتم ةقاش اهوكحب ةروهشم يهو . عاقصالا كلت ملاعم نم يه

 كانه ٍذؤم هنأف هلئاحلا لحنلاةرثك اهيف ءامال يتلا ةباثلا هذه يف رغتسملا

 يف هيعسو هناريط ةدح يف هنا ذا ةريهظلا ناوا فوقولا دنع امسالو قياضمو.
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 .يدبإ ىلع عقيف بطر ناكم لك يف بايضلاكر قتسي ةبطرلا نك امالا 55

 رفاسملا دقفيف ةيلخ نع ةرابع ء ايل ءاعو لك حبصب ىتح نيرفاسملا هوحوو

 يف نملو بينه ءاقاوا اكل لو ارا ارسل ند مسيالو ةتحار

 ,عاق» ضعبو ثالثوا ناتريغص ناتي رق آلا تابالقلاو فراضمللا نيب ةباغلا

 ىلع لدت ةب رمللا ىرقلا لالطا يف اراثآ رفاسملا ىري اناو . ةعاررلا ضرا ن“

 ءامسألا الا اهنم قت مل ةعدق ًاراباو ةيلاخلا ةنمزالا يف نكامالا كلت نارمع

 كلت يف راطمالا دايدزا ىلع ةرهاظ لئالد ىأر ابونج تاسنالام دقت ايكو

 ةليلق كانه هايملاو امضمب نع ةديمب و ةليلق راب الا نا دحي هنكلو يحاونلا
 تابالقلا نع لايما ةسمخ ىلع « برأ » روخ دنع ليلق ًاضيا ءاملاو . ةمطقتمو

 يف هايلا دوجوردني ادعاصق ناكملا اذع نمو ١ ىببط نن ىرملا ضرا فو

 اما . ةريغصلا مييانيلاو كلارتلا يف طقف هدوجو 5 نكلو ىربكلا يراها

 سيل نكلو ًادج ةميظع برالو يهف ةنقبلا هذه يف ةعارزلا مدقت لئاسو

 نم نقتاو نسحا اهيفراب 1 رفح نكمي لب ةريبكلا يرلا لامتال لاجم اهيف
 .ىرأ ام. لعلم عاطتسي املكو ةهجلا كلت يف دوجوملا نع ةدايز ةعدقلا رابألا

 يق للملا ةطأخا ش هذهو ةيعيبطلا فراصملا يرام كسلا تانازخ ءاشنا وه

 نامطق ةمقبلا هذه يفو ابلجا نم قفني يذلا لالا نع ضوعت يتلا يرظن

 ةباغلا هب موقت ام ىلاةبسنلاب ًائيشغتسسبل اهنكلو زعاماو ناضلأ نم ددعلا ةريفو

 .مدمل راظنلاب اب عفنلا ميدع ضرالا نك لارا اتاكلر حلا ةراوت وم

 هايملا دوجو

 ةيسو ل اههايمو دج ةزيخص بلاغلا ىلع يهف رابالا دجوت امثيحو

 اتمز قرغتسي و ًادج قاش نما اهب ةيشاملا ترم رفاو دع يتسو ب وضنلا
 .ةريبك ضايح ءاشنا يف ةدئافلاو . دج ليلق اهب هيقس نكمملا ددعلاو ًاليوط

 ال ةرهاظ قئاقد مضب يف اهب ةيشاملا نم ددع يتس نكمي ثيح ةفوشكم



 ا

 يف ةبولطللا دايما 3 اهنا ضرف ىلع هذبك ضايحو . ليلد ىلا جاتحت
 رابالا دنت هاملا نم فاكرادقم نز موقت كشالو اهناف ابلكةنسلا لالخ

 مهمادقال اقر طم نوكحت سانلاب نارمملا اهيلا بلجتسو اهراوج يف يلا

 . نورجاهيف مهتيشامل ى ىعرم م رمالا ٌئىداب يف نوكت امبرو اهيف مداشتحال ًاعسوو

 ةئباث ىرق ريصتو رمعتف موتيشام ائطوم نمزلا نم نيح دعب مسبصت اذبو اهيلا

 راوخ ىف انطق ةسورتم ةديدع ًالوتنب تالهاش دقو. ةيعازو نطازا ايفنتكك
 قباسلا يف ججرخت تناكامنا مولعمو ةيعاتصلا يزلا لئاسو ريغب ةيمان تابالفلا 4

 ف هن اريعدلا نطقلا يهود ةقيللا لا هب قاطنلا نم امك اراذقم

 اناطعا دقو نسح ليق ام ىلع نطقلا عونو ةرضن اهنكلو ةريصق ناكملا اذه

 نيف ىلع ء هلسك ةيريدم يف تعرز ةفلتخم ًالثم هلسكر يدم يرنه لينولوكلا

 دعس لاا ف ودق
 عاقصالا كلت يف ناكسلا ددع دايدزا ىلا ةجاحلا نا هيف بيرال امو

 نا دب ال ةلكشم هذهو دالب لك يف لامتالا ةكرح رادم هيلع ٌرما اهريغو

 . رظنني امم رثكا ًاثيثح ًاريس ةرئاس اهنا يل رهظيو نمزلا عم اهسقن نم لح
 كوت حدنت تيح ةئسح ةعش يف ةبطه ىلع ةمقاو مناف تابالقلا ةدلب اما

 ىلع ةيداعتم ةيرحح ةريثكح ضارا دوجو عمو ةشملا لابج يف نادوسلا

 ةحاسملا نال ابوتسم 7 م كلذ عم يم تابالقلا نم لايما ةمضب ةفاسم

 تاذ ن 00 عسوأ يبه ةفيفلتا سيراضتلا تاذ ضزالاو اهف ةطسبنملا

 5 ناوتسما اجزم مكحب ضرالاذ تايذافلا ءارو اماما: لالتلاو تاتطحلا

 ايش حبت انك ةعاربل ةملاص ضرالا نم ةطسبنم ةريبك ”مطق اهضمب ف

 ةموكحلل اراد نآلا راص يذلا ميدقلا تاذاقلا نفت ذي صح رهو يفق

 8 ص فيطل مقوم وهو ةيرملا نع امدق ١٠١ وحن عقتريو ةيبار ىلع عقاو

 ءايبغلا لالنلان م ةريبكة مقر يف وهو فانكآلا ةمسةهرظانم لع فرشي فوشكم
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 . دحرلاو ةريطعلا ليس عجاضم رع قرشلا ىلا ةعقاو ةدلبلاو

 طحا وهو قرشا لاك لايما ةسخ ةفاسم ىلع مقاوف اذه ةربطعلا رب

 روكا « نصحلا 9 نم هتير ج ةماع ةفرعم نكمي الو مدق هيأ العب 8

 .باغلا لالظ يف "كنس ةناشلا ضرالا ن مًامستم اضفختم كانه نال ماملاب

 ةعس هلو ليسلاك باسْني هاندجوف ربنلا اذه موب اندهاش دقو ٠ فيثكلا

 هيف عاق هلو ضيفلا نمز يف راتما ةسخ وحن هقمع نوكيو رتم ةئم لع ديز

 جيلامدلا ةريثك قراقرو ةيرجح 'ىتاونو ةقيمملا ةريبكلا ناردغلا نم قايس
 ”ريسع هيلا لوصولل اهقارتخا ناكدقو ةفتاف هارجع ءاذح ةمئاقلا لافدالا اما

 ريمسد روش رخآ يف هفرصت نكي و٠ ةرارلا ديت وأ يف ةياغال ًاقاشو دج

 ربش رخآ يو ٠ عبررسلا صاقتنالاب رايح نخا وهو ةناثلا ف ًاسكمأر ارتم هلا

 | ةلج هام مطقتا ريارق

 ليتولوكلا هدفوا يذلا ناجرتلا سّنْؤب اجاوملا تابالقلا يف انءاج دقو
 بكرأل اهب نذأي كلملا نم ةلاسر ًالماح اهيف انتاقالمل ابابا سيدا نم نوتحنراه
 .شابحالا نم م رفثو لاثب ةعضبب روك ذملا اجاوأتا ءاج دقو ةشدملا ىلا لوخدلاب

 لابو فراش نو انل فيس ىلا راع سلا كاهن نجر اقز
 /١ انرجأتسا دق اثكو ًالجر رشع 5 اهددع غليي انتقفارمل تناب رعلا نم

 .ةسخ وح بكرلا عومج # غابف مهم انيتاو را قوسل فراضقلا نم ًالجر
 الجر نيعب راو

 ءايشا لايكتساو ريجلا ىلع ابلقتل ةبهأالا دادعال مايأ ةثألث انيضقنا دعبو

 انلصوف ةشيملا دالب اناخدو ريمسد م٠ يف قوراضلا انحرب هنوؤلا نم ىرخأ

 غلب دقو انيوهلا هيف انرس مأيا ه ةريسم دعب يلد ىلا انيوتساف اناسن ةريحب

 .فرط ىهتتم يف ةعقاولا يلد ىلا تابالقلا نم اهانمطق يتلا ةفاسملا طسوتم

 المو برق الايق ةزيعتلا
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 رهن ىرم نيمبتتم فق رش أب ونج نيهجتم ائقب رط يف انرس دقو
 كلذو ديمعلا هارع لقن منا ىربكلا ةريطعلا رب تاّدم دحأ اهاودنغ

 لابجيف رميف بونجلاولا الق قيرطلا فرخ مث نمو ٠ ةفاسملا ينل وحن غلبي

 ام ىلع وهو اريج يداو ًاطباه ردح مث دحرلاو ةربطملا ليس عجاضم

 طئارطان م ايت انك ذا بدعلا كلذ قم اندخأ دقو اممش رهن ًاشنم انل نيبت

 ” يب رغلا لامشلا ىلا يراحلا ىلعألا جئاوج رهن يلاعا أشنم ىلع نوكي انرورم نا

 هعوقوو ةيليملا راهنالا لاثم وبف ركّذلا مدقتملا اريج رهن اما ةريطعلا رهن ىت

 نوكير نا دب الو . ةببحم ءامص ةيتلسلءادوس روخص نمابلكن وكن داكن ةعقب ىف

 ماو يف ير رهو مانا قد كلو تح مث رطلا دسب ًاقراج ايس

 هعاطقو ميلقالا مشو ناكامبرو ءاوملا لياق ةرارملا ريثكنينكروغلا ديعب قيبض .

 زاتما ةثالع طروغو ؟رتم انه وح الن غبي عاق ضرع طسوتمو فالتخالا ريثك

 يف ههايم فّرصت رادقم نوكي نا ”دبالو يوه ليم هلو ضيفلا نمز يف

 ىلع ةلالد ىوقا لدي ةعقبلا هذه يف ىريثام 07 ضيفلا مظعم

 يلوطلا عاطقلا ىلا رظنلا دنع ظحالب يذلاو ةريزئلا ةيئاوتسالا راطمالا لوزن

 نم طحأ اسيوسفم ةطقن يف عقاو اريج ره نا 0 مسقلا اذهل
 ا فرصو ًاراذحا ريكا دخلا ةأيم يلاعا نا ىنممي اهاودنغ ربت بوسنم

 ةايطنلا نرخما بوف

 .ةّراح عيبا ضسب اريج رهن هدنع انغلب يذلا ناكملا نم ةب رقم ىلعو

 اذلو ضارمألل ةافش اهيف فلاب ةرهش الو هيلاراشلا رهنلا فرح ىلع ةمقاو

 ةتئاروأ ع ءالا اذهل سيلو . ددملا يليلقلا مسقلا كلذ يللاها اهدصقي

 هل ثيحب 1 ن1 ء رحفتتو .٠ ةفيفخ 6-0 ةيفاص يه لب

 ا بهذت قيرطلا انيأرف اريلا يداو يف ريسلا انسبتت مل مث . ديلا اهقيطت

 يداولا قرافت ةياهللا يفو اولع ةبهاذ رهللا فافض سام باضملاو ةعرسل

07 



 - هالك -

 ةقيضلا كلاسملا يرملاب وأ ديداخالا هذهو ةرئاغ ديداخا نيبًافنط ةقرت# ةدعاص
 تامفترم يف قيرطلا جامدن ادنع ةلج بيغن تح ريسملايف دمئارل مدقت الكمترت

 . ميلقالاو ضرالا ةعيبط يف ريك بالقنا كاثهو باشمالاب ىألم ةفوشكم

 ْ 'ضرالا ةعيبط يف ًارييغت عاقبلا هذه ىلا رظانلا ىربال ةطقنلا هده يو

 تشملاب ىألم ةلصاوتلا جارملاو تابانلا ةريثك ةيجتأ عاق اهنا يا تابالقلا

 ىو دنع ضرألا 0 حطسلا نضغم ارب الم ةريصقلا راجنتالاو بكارتمل

 اناست ةريحب ىر“ مثنمو ًانيتكت ريس ا اش قرتشلا رص وست نينح ةيذلنلا

 نضرالا نع 0 ةعم تس وا ةئم سمخ ةطحنم لايمأ ة ةعضب ةفاسم لع

 لقي مث اديدش ًارادحإ رمألا ئداب يف ردحت اهناف قيرطلا اما . ةروكّذلا
 عاق رتل ةيلادلا تاك الاب ةكوشكم 2 انكم طئاستب ىف ةقانس اهرالا

 1 ةريحبلا ةفبض ّدح ىلا ةعرزتم اهنم

 لايما ةمبس ةفاسم ينعا ةيالعلا فرط ىلا تابالسقلا نم ضزالاو

 تاعاج نم هفداصت امأألا ننال ارا قرتالو ةلوهأم ريغ ةريخبلا نم
 قوام اهتال ةعمسلا ةثدر ةعقيلا هذهو نبلا نولقني نيذلا قيراطلا يف راجتلا

 ' ديد وه امو ,ةسسلا هدب ةيرخ اداب تقف دقو قو رظلا عاطقو صوممالا

 ىرق عضب ةيدوالاو باضملا تاكتشم طسو م دجوي هلا ضبا ركذلاب

 نم نوشيعي نيذلا صوصلل نماكم نع ةرابع يمو ةباغ يف ةرتتسم ةريغص
 ناكملا كلذ يف ةّراملا لفاوقلا ىلس

 لا | بيف نمأ ال راطخالاو كللارملا ةريثك قيرطلا هذه نا كشالو
 رحب اهيف نمالا نادقق نا كش الو . حالسلاب ةججدملا ةريبكلا تاعارحال

 تقو بوكر اهسفن قيرطلاو ةشيلاونادوسلا نيب ةراجتلا مدقتب 53 ارض

 فتنرا.وه اهيف قياضي امو نك امالا ضعب يف ةرعو ةثيدر | اهنكلو وحصلا
 روخصلاو راجشالا نيب نم اهرورميف املاقتا لمح نم نكمتال لاغبلاو ريملا
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 اهيلع مطقتب ثيح ةقينم عمطاوم يف ةحازتم بنج ىلا انج ريس ةزاس يهو

 «/ مقر 0 نركب ادينع اروع يصف ندرألا نودشتا هازل طخ

 هب انل عقو قلز كانه رخصلاو . ةلئام حوطس تاذ ةيلافط ضرا ة طاع

 قيرطلا هذه حالصا عاطتسملا نمو . ركذي ى ذا ريغب نكلو نائداح
 ريسلا ةداصلا لافدالاو راجشالا عطقت نا وهو ةريسي ةقفثب ا ًاحالصإ

 ديرا اذا ةلئاط تاقفن رمالا يعدتسي دق امناو قبر رطلا نع راجحالا حزحزتو

 ةعضب ىوس نوكتال فانكآلا هذه نكل اهنم ةرعولا فائكآلا 0

 الف ةيضان ةفاج نوكت راهنالا نا ايو. ليم ةثم غلبت اهلك ةفاسملاو طققف لايما

 يف ريدحتلاو ديعصتلا لضركلو رطملا لصف يف لا ليبقلا اذه نم سمت

 دحا انريس ضرتمي مو ادج *يدر ىلاغلا يف وه ةليطتسملا ةقيضلا ديداخالا

 انل اولاق كانهو ةيالعلا دح ىلا انلصو ىتح ءاحصالا كلت. يف شايحالا _:ر

 3 سأرلا نم ائيلا رمالا ذوفن نيح ىلا ريسملا نع فقوتن نا ةنوشخت

 ةرامم ىلع بلغنا يف ايلف ات انيناع ناكملا كلذ نع يللا معرلا بيت دنعو
 رم انكمت اننكلو ةشيلا يشاحت باتك ىلع ”هانعلطا اننا نيح يف لماعلا
 د اي 000 ماع ةروسلا طارق لا اوم يبا

 يلاتلا مويلا يف اناا نا ىلا 5 اد سانلا كئلوا كواس ناك دقلو

 . يف انرظتني ثبل ةنكلو انتقفارمو انتاقالملاسقوق سأرلا هبدتنا دق ناك ل جر

 انل رسيتو ريسملا ناه انءاج الو نيلا كلذ يف انتلباقم نم نكت ملو رخآ ناكم

 ءاتبغر ام لك
 تايالقلاو اناست ةريحي فيب لايقالاو لاحرتلا ةطقن ف ىلد اما

 ةريغص ةضرف يو عافترالا ليلق يرجح زراب فنا لع ةبفاو ةيرقلا هذهو

 ىلا لقثيو يترششلا يبوثملا ةريحبلا لحاس نم عفترب يذلا نبلا اهيلا بلحي

 ملطيو . طفلا ةعيرس يهو يدربلا قرو نم ةعونصم ثامرا يف نادوسلا .



 - مهله -

 ةريزج هبش لابج اهماماو ديرف جيبم رظنملاو ةريحبلا ىلع فنالا نرم

 نم قفالاب لصتت لا ىلا رصبلا دم ىلع .ةريحبلاو . اهرزجو اروجر وج

 يف اضياو قرشلاو لامثلا تمس يف ةديببلا لابجلا ىرتو بونجلا ىلا قرشلا
 ةبضبلل ًالايخ الا يقرشلا بونملا نم يئارلا ىريالو برغلاو بونجلا تمس

 تفص مو يف آلا دئارلا اهاري داكي.الو اجيد ةريز جيف ةمقاولا لكشلا ةيطورخملا

 لقا هلابجاهوحّربلاو نيملا ”هرصبت امث ربك ةريحبلا نا رفاسملل لاخيو . هؤامس
 ةعصق لكشب ”هارا امىلع وه ةريحبلا هلهشت يذلا روغلاو ةاعبر ركنا ىلع ىرث_ ام
 ىتح اهدوعصيف ةروعو ديازتت ةيداعتم طئاسن هايملا ةفاح نم عفترت ضرالاو

 ةدع يف ةبراقتم ىار# لالتلاو . ةريبك لابج وأ ةعقترم باضه ىلا يهتنت

 اهارتمو لامثلا ةيحان نم اروجروج هريزج هبش يف لاخلا يه 5 مضاوم

 ةهج نم ريلكتدو بونملا ةيحان نم يجدزو قرشلا ةهج نم اناروكو
 ىلع اهنم توكك اهنا بلاغلاو . رعو رادحتاب ةريحبلا ىلا ىئارتتو برغلا
 فتناكم لك يف نوكت نا برقت ةيجولويملا ضرالا تاقتبطو ةفاسملا ضعب

 يقرشلا نادوسلا يف ةماع امنا يل رهظي امىلع يتلا ةيرطفلا ضرالا ةقلخ سفن

 ةيناكربلا جججادلا راجحالاو ممملا عاقر اهلاخت لْللاو قاّربلا قلطلاو ناظلاف

 دجول ا نا ًايضيإ ليقو يلمزلا رجملا يأو هلا حاملا شعب ىور دقو
 طئاسب يه ةمسنملا يضارالا هذهو لوقا . ةنم ًائيش َرأ ل ينكلو رادنوغ برق

 . ةناكرب وقم نانا ل اهطلاخت نطفلا ةعاررإ ةللاص ةيليرغ ةبيط اهتبرت

 ةعسنم طئاسب ةريحبلا يف يمرت يتلا ىربكلا رابنالا عيج باصم دنع دجوو

 عم بصخ تاذ يهو ءادوس ةيرث اهماوق ةيل ةيلاصاصلا بساورلاب ىآلم موخنتلا

 نمو . ظيلثلا سشملاريغ تبذتال اهراشعأ ةمسن ىطاز ,الا هذه ةحاسم نا

 كذب ينعاال ضرالا ةماع يف باشعالا ةرفو 0 نم عقصلا اذه تازيم
 ليوط بشملا لب ةراخلانادوسلا تاهجيفتبنن يتلا ةيبصقتلا ةظييفلا ءافلملا
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 كلذ ىلع فيني دقو مادقا يتامت ىلل تس ردقب ةقاس واعن تينلا يوس قاسلاا

 ماونل يتافوصب سيل ورف ًاقشان 1 كلنا عمو ٠ .ةنئمطلا يضارالا يف امسالو

 ع هتماع ىف قورحم ريغ اذا وبف لفسلا تاطسنملا يف تبن يذلاك

 رزقا . ءارععاقصالاهذه يفتايوتسملا للاغو .رفاسملا قب رط يف ةميظع

 ' هبشت يلاوعلا ةحطسنم مجملا ةلدتعم طنسلا رحش اهريثكر حشلا نم ريسيلا

 ةقيدح رظاعهبشا ةفاسملا ضع, ىلع اهرظنمو زرالا رحش اهعافتراو اهوك ْق

 قارتخا يف ةقاش ةبقع دئارلا هجويف موفتو رظنملا اذه لوزي هيلا وثدلا دنعو ءانغ

 يفاورلا اماو لاغدالا توك هظيلغلا ضرالا فو ثيثكلا ديلتملا تشنلا

 رغغلا نم قالا نيسقا# يكف

 'ىطاشلان ع ةديعب هفاسمىلع روغلا ةبررق اهدحي ةريحبلا انريس اهنا انكو

 كسامتم يمر مرارقو هم ىلا دحاو هردق ليك جرادم فنطم اهضوحو

 5 نك د ءاملا ىف يبان بصقتلا نم ةيشاحاهريفضب ريدتسيو تابيملا'

 وهو ريصقلا بشعلاب ةوسكم ضزالا نم ةعقر ةيشاملا كلت ءاروو . اهتماع

 ريفض وه ريغص فرحب لصتي ىتح فيفخ ليم 'هتنن ىلاعت, ”يدن ضغ
 ةصاغلا هيداعتملا طئاسبلا ىرت فرملا اذه قوفو اهئامةروف مايا ىف ةريحبلا

 ديعب ىدم ىلا باشعالاب.

 ًالصفم اهبلع مالكلا ناكدقف اهتفصب قلمتي امو ةريحبلا هذه ايازماما

 اهريفض نا ماع هجوب كلذ ىلع ديزنو عوضوملا اذهب ةصاخلا ةركصذذملا يف

 تانققسم ارغب قولا يقرع ارت انادغ ان يارا ني قرقكت

 ٍةفاسم يف اهشرتفي بشعلاو ةفاج ةققشم اهب ةطيحلا ضرالا ىرتو . يدزبلا

 .ةريحبلا ىلا يمرت يتلا يراحملا هاوفا ىرتو .هايما ةقض نمرتم بام ون نوكت

 يف نكلو اهروبع نايحالا يلغا يف رذعتي اذلو ءابصق ةلحوم عقانم اهملعم

 5 ةبلص اهتبرت ءاتشلا يف يداولا لويس 5 هده ريغ



 - هرك؟ -

 فالخ لع لالا نوكت نا حجري. ىلب ال لمتحي امو ةريحبلا ةفضلا لصتنا ىلا

 فرص دادزاو راهنالاو يراجلا تغطو ةريزغ تءاج اذا راطمالا مايا يف كلذ

 ضرالا _:رم ريبك ءزج لوحتي نا .ةقيح دب الف ةيلاعلا يضارالا نم هايمل

 هايم اهرمغت يتلا ةحاسملا نكلو تاعقتتسم ىلا ةرعللا ةفض برق ةئبطولا

 ةريحبلا لوح ريس نا انعمزا دقو ة ةريك ةيسقلاب تسنل اهءاقترأ دنع ةريحبلا

 يف ًاضاو قرط ذختن وحنلا اذه ىلع انريس اثنال قرشلاو لامثلا ةهج نم

 شخ ملانل ًاقفارم ناك هلماع نوكلو ةريحبلا جرخم غابنل اسقوق سار َكَرَد
 اندصقو رياثي رهش نم رشاعلا يف ىل د انحربف ةئادع ةلباقم وا دحا ةضراعم

 اهتطاش ماظننا مدع نكلو . ةريحبلا ةفض ةاذامع ىلع ناكمالا ردقب ريسن نا
 رع دعابتلا ىلع لاملا انتربجا رهنلا باصم تاعقنتسم بانتجا ةرورضو

 يف ةنينك ناكم لك يف ةقينم كلانه قيرطلاو . عضاوم ةدع يف اهتفض
 ريسلا ر ذمتي كلذلو هاجتالا ةفلاختم ةبمشتم ماودلا ىلع يهو فيثكلا بشملا

 ليلد ريغب اهيف
 .يتلا لاحوالاب ىألم رام يه انهجو يف تماق يتلا تابقعلا بعصاو

 اهاجرا قامت تناك ام اريثكو لاقثالا اهنكتضا دقو ريملا ابيف صوغت تناك

 .عورف نم اهيلعربعم عضوب اهزايتجا لهسلو ًادج ةقيض يراجلا هذهو . اهيف
 قرشلا *ىطاشلا ىلع ةعقاولا احارتم ةلحم يف انططح دقو ٠ باشعالاو رحشلا

 ةريزجلا انيأر كانهو ةمقبلا ةليمج ةلحملاو . اننبوؤم دمنو حيرتسنل داماك امو
 هيلا لصو ام رخآ وه يذلا دملا ىلع لدن يتلا ةبرملا ةسينكحلا اندهشو
 يف ًايثك ةانع ادباكه قلو . ةشيلا نم ةهملا هذه ىلع مهتاراغ يف شيواردلا
 ىلع ديزي هعاسنا نكلو رك ذت ةدام هيف سيل يذلا رهنلا وهو برر انزامتحا
 نيغب هانريع دقو هنم ضان يتلا ع 1| يف فصنو رتم هقحبو 17 نيس

 'انقتساو انتمتما لك يف ترتر «ناربف ارو كلذيف انمدختساو ىذا
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 وهو روك ذا رهنلا انروبعيف بعتملا رمالا انه ةتلفح الم بجي امو . هيلا انريمج

 هلوصح ذأتسملا سراقلا ليللا درب نم هعبتام 5 مويلا كلذ لاوز دعب انل عقو ام

 ةعقبلا كلت لكن ال ءالطصالل دوقو دوجو مدع كلذ ىلد دزو يجاونلا كلت يف

 باشعالاب ةصاف ةالف نع ةرايع

 مانزل لاول دارظل امي رولا ريو رار نو

 . تيبنرهاف سايقع ةحرد 8 غلب ابطحا كرا تاظحلال دقو رفصلا ةحرد

 و ىلا عفتري ناكدنا تيأرف ةميملا جراخ دمقملا ىلع ةرارحلا سايق تعضوو

 نا ذا انعابتا ماسجاب ديدشلا دربلا اذه رثا دقو لاوزلا دعب لظلايف ةجرد م

 اهطوبهو ةرارملا ةجرد عافترا نم ةتنياع ام رثكاو . ةفيفخ تناك مهسالم

 يف ٠١4 ىلا :ه نم هتجرد تدعص سايقملا ناف نادوسلا يراح يف ناك

 ليلقلا ءاتشلا لصف يف امتماع يف ةقطنملا هذه صاوخ ىدحا هذهو دحاو 3

 الب هتيمهاو هربكيف ةبر ربت براقي يذلا اراموج ره انربع دقو اذه . رطملا

 رققو ظيلمأا ركتكلا نم دس ايف اناا ةئيع ةضاخ اندخو انا 1 ةيوعج
 رسبتي لف "بر ره فرصت اما . ةيئاثلا يف نيبعكم نيرتع هفرصن طسوتم

 يف ناهباشتم ناربنلا ماو ريبكلا عاطقلا يف ًارهاظ نكي مل هنا ذا هريدقت

 ْ دحاورادقم ىلع امهنا حجري امم اهفرص ةحاسمو امهتعيبط

 اسقوق سأرلل ركشنل روباطاربدىلاباهذلا ىلع ائمزع ةهملا هذه نمو

 ىلوتر نا زياه روتكدلا ىلا اندهعف . انتلحر تابس يتلا هتدعاسم ىشيحلا

 روباطارب د ىلا انعابتا نم رفن انيحصب يلوركرتسملاو ناريه 1 1

 اف. ادوعص نيل نا لخير هذه ق 'انررطشأ دقو. .. قوي ىف اهانلطوق

 ةئاحب ( نوقراملا اطر دقي ك) رحبلا عطس ىع اصاقرا نوكي روباطارد
 هفرعم ىلع ًارداق دعا مف تاجردلا ىهتنم 52 اولا نك ًامدق

 راجحا نم يمه تاهجلا هذه يضارا عيمج نا هركّذ ردجي امثو . مات اهتجرد



 - ه4 -

 ةرفصلاىلا ةيراضةبرتا اهطلاخي ةرولبتملاروخصلا نم ىرخا بو رضو ةناوص

 .ةلحرلا هذه ىف اتدقف دقو . نطقلا ةعارزأ ”هملاصلا يضازالاو يباورلا برقي

 . ةعاس نيثالثو تس دعب ىفوتو ةداملا ايراتنسودلاب 0 بيصا انعابتا دحا

 قيرطلا ناجج ىلا سك يف هانكرت يم روباطاربدىلا هله انيلع ر ذمتي هنا انيأر الو

 يلاتلا مويلا يف هبحن ىضق نأ ىلا ناتيشبح ناتأرما هب تنتعا ثيح

 ,نع هل بتك كيلنم كاملا نال ًاقثال ءافتحا انب اسقوق سار ىنتحا دقو
 ثبلن ملاننا ىلع . اميظع اماعها انتلحر رمأ يف متها اذأو دالبلا كلتل انمودق

 بكا رقم ىلا ةدوعلا يف نيموي انيضق مث دحاو ًاموبالا روباطاربد يف

 ةريحبلا لحاوس ابب ترهتشا يتلا نبلا سورغ اناروك يف انيأر دقو
 ةهج يف ًادج رثكي يذلا يدربلا تابن ةيادب ًاضيا انيأرو ةيقرشلا ةيبونجلا
 رابخالا انققحت مدملو . يلامثلا ةريحبلا يناج يف دوجوم ريغ ةنكلو بونجلا
 يابا رمت ىلا 0 هذا لا بجي يذلا كيسملا يف ءارالا فالتخاو

 انمايخ ائب رض ًاريخاو . نأشلا اذه يف ىريكَت اب وعص انفداص هزايتجا ةيفيكو

 لايما ةثالث وا نيليم ردقب روكذملا رهنلا نع نوكي بيروو ىمسي ناكم يف
 يضارالا سمو فاشكتسالا دصق ةهملا كلتب ايمو فاوطلا يف انذخاو
 تاعج ةيداعتملا ةرعولا عاقبلا كلت فتماف ك كلذكو . ربنلا كلذ لوح ةعقاولا
 ةيصخشلا تابقارأا لع كلذ يف اندمتعا اننال ءانالا مج طب لمعلا بولسا

 دالبلا كلت ةميبط انيعوتسا دقو ركّذي الم انلمع اماو
 .كنع ةريعلا ةفف لعام عوف دارس والت 3 يف روث انربع دقاننا مث

 فرصتلا داصرأ جارختساب اب رباني م١ يف 0 مث نمو. سيجر وج را درب ةدلب
 .نييالم ةثالث و وأ ةيناثلا يف 5 5 2؟ هآاندجوف ةريحبلا دفنم دنع

 يف اهانجرختسا ةجيتن مثاو لبجا يفظ ىلع اذهو مويلا يف فصنو بنكم رتم

 .كلذو ةروكّذملا داصرالا طبض يف يفاشلا ق رق دتلل حايترا يف ينارأو .ةلحرلا هذه
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 ةريجلا نم ]ظموليك نيئالث ىلع ىابأر هن لع ىرل م
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 غ1 ةحوا

 ةريعلا نم مجورخ رثأ لوالا ىابأ رمت لدْيَص





 - همم -

 امم لقا ةريحبلا كلت هايم فرصت نا يف ناهذالا رماخ يذلا بيرل ديؤي
 وهماقملا اذهيف ه رك ذ ردجيب امتو ٠ ا أسلاف اهودبعت يذلا نولاحرلا هل هركدق

 فرصتلا اذه نا يدنع جربو ادح ةلياق اهراطما تءاج 1و٠ ةئس نا

 ةبسنلابو ةريحبلا مطس عاسنال ًارظن هنا يف كلشالو طسونملا نم ريثكب لقا

 اذه يف تبتك ةركذم يف ليصفتلاب نايبلا قبس اك ) !هئامرئاح ةقطنم ىلا
 نا مث . ابفرصتن م رثكا اهب وسخ منزاوت يف مثالا لماءلا وه اذار خبتلاف ( نأشلا

 فرصتي ام رادقم ىلع ةلبج فقوتت ءايل انازخ اهرابتعاب ةريحبلا هذه ةدئاف

 زاد لع ندمتالا» تقرت تالذو ةلدنلا نوضع قال هنا ةامألا نماابلا

 فقوشي م 1 ٍلاع ٍبوسلم ىلع أهف ءاملانوكي يتلا ةريصقلا ةدملا يف فرصتلا

 رياني ١" يف فرصنملا نوكي نا دب الو ةنسلا يقاب يف فرصتلا رادقم ىلع ًاليلق

 نم لقا توكي داكي ال يذلا يبويلا ةنسلأ فرصت طسوتم نم ًاريثك لقا |

 ىأتبالف فافج ةئس تناك و. ةئس نا ائماع اذواق .بمكمرتم نيبالم ةسخ

 راص امبرو بعكم رتم نويلميفاا نم لقا يونسلا_فرصتلا طسوتمنوكي نا
 سكمم رقم نويلم ق آلا ةمالث نم وحن يربدغت نوكيو كلذ ن م رثكا ىلا

 ضرغلا اذه لثل هواشنا نكمي نار يا ىهتنم وهو

 | عراس اهف ةميظن ريغ راجح ةريحبلا نع لصفني هناف يابأ رهث اما

 1 مملح ' يراجلا هذهو ةب رجح زجاوح قوف نم ”يصتت رادصتالا ةفيفخ
 رثم يتمم وحن هعاسلا غلب .نريعلا بجمم قبلا عسل دحاو ىرخم يف

 7 نمو تازتمزاك ةعضب ةفاسم يف ريداقملا بسانتم ريغ لدتمم هرادحاو

 رادرب نم يلورك رتسملاو انا تجرخ دقو . ةيرجلا علي رس نوكيو قباضتي

 ( قرزالا لينلايف ) يابا ربن ىلع غئاقلا يدقلا يلاغتربلا يرب وكلا ىلا ساو

 ةريصق ةدم ةهألا كلن يف انفوطو تاتيسن تال الشو يدلدمجأ دنع

 ل كم ءانينتام لكو . اليم م١ اهتفاسم ًابايإو ًاباهذ نيلماكن يموي تناك
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 - ةمكك د

 ناك قرزالا رحبلا يداو يلاعا نم هانملطتسا امو تالالشلاو يرب وكلا

 هنال روهشمو ٍعادتم وهو مادنهب اق يرب وكلا كلذ ائيفلا اننال لاب اذ

 نم سمعا بيمي ةمطقي يذلا قئالثاو قوز ألا رحبلا ىلع ديحولا 5

 لجرلا ىلع رافت .ىرج يف ةروصحم رهللا ءام ةرييص' نال ةسفن يرب وكلا
 ”بصنت ةراده ةدبزم ناكملا اذه لفاسا يف هايملاو ا هريع نا طيشنلا

 ىلع ةمئاق نيملا ىأرع تالالشلا هذه ىعشاو جيبا اف . فراجلا ليسلاك
 3 رذعتو 500 اك نوكي قوه يف ردح رهلاو . قيضلا نن

 ىأر دقو . اهدهاشم قفحتو الطن انتاف دق اذلف . ًاليبس اهبلا دحي نا دئارل
 هايج عحتلل دسهيف لمجي نأل حلصي تالالشلا تحن عقاولا قيضملا نا موقلا
 تالالشلا ةيصاننال ثحبلا اذه ةرئاد نع ةجرا ةركملا هذه نا ىلع .ةريحبلا
 | فوشكم حبسف داو يف ةمقاو مدق ةئم عضب ةريحبلا هايم نق طعما نا

 اهليوحت وا ههايم سسح ناكماو قرزالارحبلا يداوب قلعتي ام امأ

 .ناكم برقا نم ناكملا كلذ ءارو ام ىلا ىداولا ت خرب ارددق ين لإ 00 الف

 نيناللا نم ةقهاش لاب ةقعك ةروقلا عسقم دوم ير ركنا نص
 لايملا كلت مق نع نوكيو ةققيمح ةاوبمب ا 00

 ىرهملا اذه لثم ليوح ة ةركفو هيرناحالك ليرم م مدق فقالا ةثالثردشب

 انقاوط متل نا انضرغ ناكالو .تاهّرثلا نمل يعيبطلا هيداو نع هتمرب ريبكلا
 دق اليع رك و اشاغنم ساو رايدب رمت نا انل دب ال ناك ةريحبلا لوح

 يروب ىلا السر ثعبانا تررطضاف انتلحر نأشي يئثاجنلا نم ب تانك ٠ هؤرو

 باتك مهي لا تءفدو يب رغلا بونملا ىلا اليم ٠+ انع دنت يهو هدالب ةمصاع

 ممم 7 يف هلامع ىلا ُهنم ربوتكم عم: ةيدو لئاسر ةنم يندروف يئاجحنلا
 ًايرورض كلذ اندجو دقو انترزاؤمو انترافخي موب لجرب انيلا ثعب و اريخ اب
 نكي مل يجز ةدليب ميقملا لماعلا نا انلسر ةدوع لسبق كلذ دعب انل رهظ هنال
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 - هما/ - |

 يف انتماقا تناكو رياربف 4 يف سيجرج رادرهب انرداغ اذبلق انتالاوم الام

 نبلا غرازم نكرم يهف ةلحلا اما . لسأرلا ةدوع راظتنا يف فئموي ةلحلا كلت

 ةريحبلا ةيشاس ىلع ةمقاولا عضاوملا رثكا نمنارمعلاو لهالاب ةرهاز ةيهاز يهو

 تاياغلاو باشعالاب 0 اي ةفيطلا قئارالا نم زكا مسه نا لغ

 .فارطالا ةعساو نبلل عرازم نوكت ةريزج هبش : باضملاتاذ ةعقبلا كلت ةماعو

 هرجحش نم ناك ام لظ يف ةيمان لاغداو جمساوع هرجش يلاو> نوكي دقو

 ةليلق ةفطامتم ةديدع ذفانم كلانه ناف ركصذ ٠٠١ ىلع ةوالعو . ًارضن ًامئار

 ءانحس نب اين“ ناكملا كلذ ءانحسو . اهتخا ىلا ةيرق نم لالتلاب ف”رطت ةعسلا

 اناست ةريجي ةفاخلا ةشحوملا يضارالا

 يلد ىلا مأيا ةعبرا دعب اندع رياربف 7 يف يحز ةلح انرداغ نا دعبو

 جاو ربكأ ('.انسقوت اك ) ءاندجو يابأ رهن ةرفسلا هذه يف هائيأر ام ها ناكو

 مختلا رهاظ فوشكم عاطق هل ايؤرلا جسبمب رظنملا قينأ وهو ةريحبلا دمي ربن

 ماو يف قشيراتما ةمبرا نم لقا نوكي ال هقمع طسوتموًارتم نونامث ةضرع
 رطملا لصف يف ةمعفي ءاملا نالاقيو ادحاوًاليم ةتجرفنوكتداككرارقلا بب رق

 دقو يدربلا اهيف رثكب ةعساو عقانم نم ةريحبلا ىلا لصيف ىهشا ةثالث ةدم
 ريسي كانهو لايما ةعضب ىلع هتبصم نع نوكت ربعملا ةنيه ةضاخم دنع ”هانريع

 طسوتمو روغلا بيرق اهؤام ضيراضر نيب نم ٌةهايم باسات ةيلكة عرسلا

 سلو . مويلأ يف بعكمرتم تويلم ًايرقت غلإت ةنم فرصتت يقلا هايم

 ىف يف راو كرما اميورتلا قرط قديما كاسل زانذلا و

 ةحاسم لا حجارلاو . ةنسلا مظعم يف اهؤام سضني داكي املكو ةنسلا 0

 لاو اهريدقت يف غلوب دق ةهملا هذه يف ليسلا عجاضم يه يتلا ضرالا

 ا هارت امم ةريحبلا ىلا برقا يه ليسلا ما ةفطنم يا قراوفلا

 يف امم رثكا ةريحبلا هاحت ةعقبلا هذه يف ًارادحصا دادزت ضرالاو طئارطلا لع



 - هام -

 ةرضن ربلكتد ضراب ةفيطملا رخل ناجلااو يياورلا ةماعو . نكامالا با :

 بناج ىلع شيواردلا تاراغ مون رخآ تناكدقف هذه رباكند اما . رظنلا

 قيررطلا سفن يف اندع نيموي يلد ةل<م يف انثكمت نا دمبو يب رذلا ةريحبلا

 رياربف ٠١ يف اهاثلصوف تابالقلا ىلا اهانذخا ىبلا

 نار اغا ارق جرم ةريخلا لرعافا طاوس اكلت فو
 ناكف قيقدلا اما ةلدتعم نامئاب اهب انر رم يتلا نكامالا رثكأ نم بوبحو

 الماك ًاموي ثكَملا ىلا رطضن نيياحالا بلغايف انك اذلو انيلع ًاعانتما رثكأ

 7 ةريبكلا ىرقلايف رمألا اذه لثل ربدتن انك لو تويبلايف انل ةوسنلا ةنحطت
 تف”راي لصبلاو سطاطبلا امأو ريغللا ءارش ضبا ائيلع بعصتسإ ناكو

 ةريحبلا لحاس يف جرت يتلا تالصاملا ماو . طقف يجز ةلحم يف 0

 عضوم يف نطفلا نم ٌةليلق ايش تأ دقو ريمشلاو صممحلاو فتلاو ةرذلا يه

 ةدمم وه فتلا قيقدو الي زه ًاريصق هنأ يننكلو ركّذتا ام ىلع نيعضوم وا
 دنع ةفورعملا ةي زيلكلالا ةملطلا ماوق هل نوكيا اقاقر ”هنوثيبم موقلا تاوفا
 جاجدلاو' نيللاب انؤاحو ٌةئم احل اومدق ام اريثكو تبمركلاب زيلجتالا لها

 ماسقا نم مسق ىلا انلوصو دنع ةرواجلا ىرقلا خياشم لبق نم 00 رخو

 عفد بجي نأ من ل لو نذل نم ءيش عفد يف ةبوعص انيقل دقو لوقا .د

 ةمدقم اياده ياعا تاحاملا هذه ناانل دك , ناك لماعلا نال 00 كلذ

 موهسفنأ ىرقلا لها نم تعج دق تناك ابرابنا عم أسقوق عيا نم اانل

 ألو كلذ نم ءيث ىلع اناصحت انك امل سأرلا اذه بئان ةبهر الولو حاملالاب

 هذه في ةتبأر يذلاو . ةلوهسن تاجاملا هذه. عايقبا انل ًاعاطتسم ناك
 يف بيرالو ةريحبلا لوح ىمرت ةمئاسلا نف ةريثك تاعاج ناوه عاقصالا

 نادوسلا عم ةراجتلا اذكو ًايظع ًاحبر نابلحتسي نارما اهب . راختالاو اهنين رنا نأ

 ةشيملا يف ةريثكف لاذبلاو ريما اما تالصاوملا قرط حلاصنت امنع ريماب يأت



 ا

 نمو .موسحلا ةريغص اهنكحلو ةديدشو ةصيخر يهو
 1 هذهب راالا عاطتسسملا

 "قلن مل تابالقلا ىلا انتدوع دنعو. جراما ىلا أهتم ريبك مسق لقنو تاناويملا

 هذه يف انريس تلوضغ يف امناو دهاشملا نم هركذ قحتسإ ام انقي رط يف

 ناكم ا اذهيفو .تابالقلاىملا انمم اهرضحت مل يتلا ريجلا ةثالثلا اندقف نك مألا

 ريجلا ةقاس انفرص نحو انعم اوناك نيذلا شابحالا انقرافو ناجرتلا انع لصفنا

 ابغيرصتل فراضقلا ىلا انلاغب نمًايسقو رجلا انددرو انعم اوناك نذلا

 ةديفملا ةَِي رطلاب

 يف رهللاو اثرسو لاملا روبظ لعأب و 0 ءاربف 78 يفو

 هئسبو اليم نيعب را ةفاسبم وت لامشلا بوص يف قيرطلا اذهو ديدخلا قي رطلا

 أهاشغت ةيداعتم ةرعو كلانه ضرالاو نيليم وا ليم ةفاسم رهنلا نيبو

 ىلا ةثام نيب نم نوككت كانه رهنلا ةمسو ريطلاب ةلفاح يشو بنملاو لاغدالا

 لدانملا ىرم هيف ضرعي امادع جيلامدلا ريثك ةعاقو ارتم نب رشعو ةئام

 ريك كنار ادع يحال َرث ل هب انررم الو . ةيئاوصلا صخاوشلاو

 ةنسلا ضيف متالع تأد دقو . ىدلا ة :ريصق تافاسم ابضعب نع ةدعابتم

 ا ةعبرا ردقب هضيغ ىصقا نم مفرا ناك هلام روغ نا ىلع تلخ يتلا

 هتروف نوكت نا دب الف ةرماغ اهراطما ء ءىجين يتلا نينسلا يف اماو . بيرقتللاب

 . قرشلا بوصيف ضزالا رعو نع هفارش ةلحم دنع رهن فرحنبو .نيرتم ردشب

 بهذتو قبر رطلا ةنع لصفنت كانه .اكمد دنع ةعقاو باضه ةلسلس ًاربدتسم

 .قايس يف عدصو ةطورخ ةريغص ةكا اهتميسو الخاربت ةلحم ىلا ًالايش

 دهن ملف قب رطلاعطقنت مث نمو ءاملا ةليلق ةريغص دب كانهو لوقا . باضمل

 يو أشاروج ىلا انطبه ىتح ةرئاح قيرط يف انرسف ليلدلا داشراب الا اهيلا

 نع انلصفناو ةيداعتم ء ءارع ضرا يف عه ةحلاص رش اهيفو . ةرمأع ةريبك ةيرق

 هربطتلا رهنب مالس رهن نرتقم فاشكتسال سرام رهش لوا يف ةيرقلا هذه



 م

 نع لما اهتليتا ١ ىلا اناقدألا عمم يس انا اليوم اري انرثف

 قوف ناك امبر عضوم ىلا ا انيضفاو قوقشلاو عوافلا ة ةريثك ضرا

 ناكملاو . ًاليبس اولض ان ءألدا نا انيلع دقو شحوم رفق تي نرتقلا كلذ

 ىف اليس نيل قرف كامو كاوا قرف يلد هرحح قيضك هبشا

 رودص لي ايف "هريس نوكيو ا ارم نيرشع وح هيمي جان قيض قش

 نيشرتفم ةليللا كلت يف انمايخ أنب رضف . روغلا ديعب ريدغ ن ا ومع ةضهان

 / اننكلو روكذلا نرتقلا نع :ثحبلا يف انذخا حايصلا يفو رهنلا ةفض

 ىلع ء انلاج دحا سرتفا وس نا اندحو انييغت ءانثا يفو هيلع روثملا نم نكمل

 ينانزيسم ا ستتوأ اهي روج هلع ىلا اةدق مغ قو. برشلا قمن ب رقم

 تيتسو هربطملا يره نرثقم انغلب ىتح يفوصو بدارع يتاح
 .ةرهاظ راثآ ايلظو مولا ةذيب عرازم الاكرف انش نط يف ادا كدقو

 مظعم يف عقو دقو . ةرباغلا ةنمزالا يف عورزلا ةعسقم تناكابنا ىلع لدت

 لحم ةنسلا كان يف ًاصوصخو تابالقلاو فراضفلا يضاراو هلسكمي اا يضارأ

 ىلع عمجتت اهمال لسملاب هرذلا ةرجش ةقآ نومسي موقلاو . ةرذلا 0 يف

 تفلت يفوصو بداراو اشيروج عورز ماو لسلاب ةهيبش ةجزل ةدام اهقاروأ

 كنضو ةدش كلذ نم يلاهالا باصافًأنأتب

 ل رعو داو يف الخاربت ةلحم نع بونجلا ىلا ةربطعلا رهثريسيو لوقا
 ةسفن طيسبلا اماو . مدق ةئمردقب طيسبلا حطس نم طحا نوكي ديداخا

 مطسلا يوسًالخاربت ةلحمنعلامشلا يف نوكي هنكلسيراضتو نوضغوذف
 ةئم ردقب طيسبلا نم طحا نوكي ريصق "قش يف بهذي رهللو هتماع يف

 ةنيب رثكأ وا ليم ةفاسم هيبناج ىلع دتتتراوخا هتيشاح يفو ًامدق نيسخخو
 ةديعب ةيط ىلا تينس 5 رهن نرتقم دنع ربللا روغ نوكي نا نب الو . ىرجملا

 هات انيك 00 دودجلالا فئنط ضرعو اه مدق يتم ىتثم وحن يداولا يلامش



 ناجيسولا داو دلع ةرتعلار من

 م
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 يه ةبرت وذ لاغدألاب وسكم وتسم طيس وبف ديداخألا هذه قوق اماما
 عاقب هولتت مث اردت قباضتي َّث روج لامش باغلاو نطقلا تابثل ةماركم

 نكلو عورزلا ةريثك قبس ايف تناك اهنا حجارلاو باشعالاب ةوسكم ةعسنم

 راوخا كانه ىري' دقو ةلوهأم ريغ يبهو هيف هامال مويلا اهنم ربكالا ءزملا

 كلائه ةتئاكلا تاضفخنملا نم ةطتاس ةربطملا ىلا اهؤام ريسب ةرييك

 عقاوم تاضفخنما هذه يف نوكت نا ىف بيو الو برغلا تمس يف ةيهاذ

 ركدقيو لوقا . ةهإلا هذه بساني يذلا ز رطلا نم تاناّرخ ءاشنإل ةقفاوم

 ناكد قو أرتم ١٠6١ وحتي يفوصو ,بيدارأ يتاحم دنع ةربطعلا رهن ةعس طسوتم

 ل هيف يق دقو راتما ةتس وح !ة..ب ةنس ضيف يف ههايم رؤغ طسوتم

 عاق يفريسي وهو ٠١.م ةنسسرام رهش ةرغ يف ىرخا ىلا ةكرب نم ياحت بلح

 ريثكحو ةبجسمروخص اهنم نوكي ةيلمر جيلامد ىلع ًارراج ىصملاب "صاغ
 حمصي الف نبا ةفيمض ةدام نم اهنكلو زجاوملاو ةيرخصلا صخاوشلا نم
 نم ةنوكلملا ةقبطلا هذهو ةيعانصلا لامالا نم ام لمحل سانا نكت نأ

 ثلثلاو اهيلا راشملا ديداخالا عا عافترا اثاث اهردق ا ىلا دنت لمزلا رجملا

 نطقلا تاينل ةمركم يهو ءادوس ةيداع ةبرت ىلعألا

 ةنكلو امر ةعس شكا ترتاس ربت ةنازتقا دنع هربطملا نيت ات اراذقو

 نا حجرا اناو مظعالا رهنلا وه امهيا يف هارالا تبراضت دقو ًاروغ برقا

 .ةلم أضيف رزغا هربطملا نأ ولو هارجم يف امهتبثاو اهمظعا وه تيس رهن

 يرجي هربطملا ناكو ًافيفخ 160+ ةنس سرام + يف تيتس فرصت ناكد قو

 قوفو ةيناثلا يف بمكمرتم عبر طفق غلبي ني رهنلا هايم فرصت عومتو اضن

 عاق يف نوكك يتلا روخصلا ماوقو لمرلا رجحلا ندعم عطقتي عضوملا اذه

 رياست يتلا قيرطلاو . يتاوصلا عونلا نم يه امهئارتقا ةطفتن برق رهللا

 ةيهاذ برغلا ىلا اهو وا نيلْيم ةفاسم ىلا ٌةمزالت ناكملا اذه نم رهنلا
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 .ىرت ال كانه نمو ةرعولا ديداخالا رع ةدعابتم ىلعالا طيسبلا دح ىلا

 اميرو راظنالا فقوتسك ةعقب هذهو . هب رقلامشخ ةلحم ىلا لصن ىت> رهنلا

 . اهقش مزعلا يف ناكاذا ةريبك عرت اهيف قشن ًاضرا مايالا لبقتسم يف تناك

 ةيررملا ميقتسم روغلا ديعب قيض ىرجح يف هربطملا ريس :عرشلا قوفو

 راتما ةرشع ”هرارقو رتم ةثم نم رثكأ كانه ةتمسو اهوحت وا نيليم هفاسم ىلا

 ةيدومت وأهم قشلا اذه بناوجو ينيصلا هب وسنم يف نوكب موب ريدا زاتحي

 عرشملا دنعو . هايملا بوسن نع رثكا وا ًارتم ٠٠ اهولع دلصلا ناومملا نم

 ريدغلا يهتني انهو . روذلا ةبيرق ةعستم ةعرت حبصيف أخ قشلا اذه عمتي

 ابطسو يف موقي اهضعب نع ةلصفنم بعش عبرا وا ثالثب رهنلا بعشني.م

 .ةبرجملا ةيعطلاو لايما ةذع اهريس دعب دحاو ليسم يف دحو رزج ةلخج

 تاياوتسستم يف ربا هل نا لع ةلدن ال ءارخ اهيف رهنلا قرتعلا يل يتلا ةيناتحتلا

 وذ لاغدالاب وسكم وتسم طيسل يهو لوالا اهتلاح ىلع لازت ال يف تربلا

 قباضم ىلا ةأخ لوخ كانهم رهتا نع .فييليم ةفاسم يف ءادوس ةبرت

 رهنلا عطقيف فراضقلا ىلا هلسك نم دودملا فارغاتلا كلس اما . ديداخاو

 ة-بقرمو سايقم ءاشنإل ناكملا اذه يف ريبادتلا تذخا ذقو قيضملا دنع

 لايما ةعضبب كلذ دعب رهنلا عطقت هلسك ىلا قيرطلاو داصرالا ججارختسال
 ةقلطا لظتنم روغلا بيرق ًامسقم رهنلا عاطق ريصي كانهو رشافلا ةدلب دح ىلا

 رتم رشع ردقب ةفرصت نوكي هايملا نم ءىش هيف يتب دقو . ىصملاب "صا عاق
 بجر زوج دنع رهنلا ناكو .ةعرتلا طسو يف ةراجلا قوف نم ردم ةيناثلا يف
 :هل لسكىلا رشافلا ع نم قب رطلاو. ةيركلا عطقنم (ًةلامث اليم نينا ةفاسم ىلع)

 لاغدالا ”ءاشغن وتسم لهس يف بهذت يهو 7 نيعب را ةريسم يف اهيف < أم

 حرا ترذلل سابكآض مب رشافلا ةدلب برق دئارلا دجي دقو ةمبرك ةبيط هتبرت

 .قتلم دح نم ةلوهأم ةنكما ىرن دكك مو تكس ةلحم دنع سيلوبلل ازكرمو
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 نقلب الخام ةيكلا ىضارألا تاذ ةبيطلا ةعقبلا هذه لكو هلسكىلا تيتس ربت

 رولا اذ ضد ىلع دوسالاو ريطلا اهيف رثكحت رايدالو اهيف سنأال

 ةب رقم ىلع يري وهو شاق رهن نم اههأيم دمتسل ابلكو ابا ةلج هلك يفو
 بضني رهنلا اذهو ءارحصلا ةازاوم ىلع رارقلا ب رقليمر ليسم يف ةدلبلا نم

 سرا مركب ننال انج قاوك انكي دقو تسلا و ريغأ ةنينع
 اهريدم يره لنولوكلا ءافتحا نم هانيقل اع انررس دقو مايا ةعرا أبب انقاو

 ياغا اني افّوطو شاق رهتراوطاب انرابخاب امركت امهتاف انب رياود روجاملاو
 كلذ يف اهيف عورشملا لامتالا اعمم اندبعتو ةدهاشملا قحتست يتلا نك امالا

 ةيدؤألا قيرطلا لاك ىلا اني رط ان ذخعلو هلك انهو سراتلا## قو . ميلقالا

 .نع اليم م. ةفاسم ىلا يب رغلا شأق رهن عرف نيمبتتم بجر زوج ىلا و

 اماو ءاحنالا كلت ىلا رياود روجاملاو يرنه لثولوكلا انقفار دقو . هلسك

 نوسبس اهردق اهنم ةفاسم يف اهيف ءامال بجر زوج ىلا اونا ةيدؤملا قي رطلا
 ناكمالا يفو هلسك نع اليم هءو ٠+ ةفاسم ىلع ارابآ كلانه انيأر دقو . اليم
 يتلا يرلا دئاوف اما . ةقشلا هذه للخت يتلا عضاوملا يف ابلثم ىرخا 0

 بيرالو يهو ةيصوصخ ةرك ذم اهيلع قلع دقف شاق ربل مادختسا نع مع

 ند لاعما ةيعب ناس لا وحو رع قو ىيراملاوب اد ةدشم

 ةعاطقو . فقاوملا ضعب يف ٌه-قمرت نيعلا داكت ال رهنلاو هريطملا رمت رباست

 يلمر ةعاقو رتم ةثامعب را ىلا ني جنو ةثم ثالث نم ةتعس ملت ظن ف 0ك

 ةيناك ىلا ةتس ردقب ضيفلا هايم بوسنم نع عفترت ةيلاصاص ةفافضو وتسم

 يف نوكت ناردغلاو طقف راتما ةسهخ وك ١و.+ ةنس ضيف عقترا دقو . راتما

 غلييو روغلا ةديسب وكت طرفم عانت عسشي اهضعب و هعاق نم ةريثك مطف
 ريثك ايف حيبسي يمو رثم ةثم نم برقي ةضرعو رثم وايكوح ريدغلا لوط

 . ةريثك تناك يتلا رهلا سارفا نكلو حيساملاو مجملا ةميظملا كامنالا نم

 او
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 نيتودعلا كلر* رهنلا ةيشاح يفو ٠ ةمودعم نوكن' داكن ٠ نمزلا نم م ايف

 تونا ف 2 لقاوه ةهملا كلل ِ ةيالعلا ىلا ضرالا د يعصتو ديداخأ

 اذلو ضيفلا بوسخم قوف مدق ةعم لع ٌةنم ناكم يا يف ديزي ال هنا جنان

 ناثكلا ريصتو لاف دئارلا مدقق الك ًاقافح عرسأ كانه ضرالا حبصت

 ءارحصب هبشا يهو بتملاب ةوسكم قت اهنكلو طئاسبلل ماعم ةيلعرا

 ءايصخلا بارألا يضازالا دودح "ىدنت كانهو ربرب نعاليم نيسخ كح ىلا

 ةريخلالا ليم ةئملا يف ةمفاو ةبيطاهتب رت ةعسلا ةليلق ةيشاح رهنلا اذهلو . ةيلامرلا

 ةكباشتم مودلا رجش هيف موق ضرالا نم ليطتسم ةئفض ىو هليسم نم

 ليطتسملا اذه عسي عضا اوملا ضعب يو اهقارتخا دئارلا ىلع رذعتي ناصغالا

 نكّلو ضرالا هذه يف ةعارزلل ضايح ةماقا عاطتسيو ىربك ًاعاقر ريصيف

 نم ةدئاف الف ةمزاللا بيسانملا جرختسلو ةطوبض.م موسر اهلل لمعي ملاذأ

 هراوطا ميج يف هربطملا رهن مادختسا نم ىنأتت يتلا دئأوفلا اماو هيلع مالكلا

 فراملا ليسلاكهارجم يف ةءافدنا رهثلا اذه ايازم نم تنال ىربك ةدئاف

 اهروغ كعب ىف ةطرقم ديداحاو قياضع ةيشأ 0س اهيف يرحب يلا عضاولاو

 لامعالا كلن" نال ههايمب قافترالل هيف لامعالا نم لمع ءاشأا رسيتيال كلذلو

 هبلحي يذلا نيطلا نا نظا ال ىناف رخا هجو نمو . ةميظع تاقفن ىعدتست

 اذه نا ممن . نظي ناك م هاري يف تانازخ ءاشنا قوم اقناع 0

 , بساورلا نم واخ هنا يل ليفي نكلو ضيفلا نمز يف ًادج ًاردك نوكير ر
 . لال ظيلغلا لمرلاو ءابصحلاو ةب رجملا تالوح_لاكهعاق يف رقتست ينلا 7

 ا ةيزيدم طئاسب اما . ماوقلا ةكساتم اهيف يرحي يتلا ةيجولويملا ةقبطلا

 * ةييضا الكر ناطقلا تال ةماعلا يضارالا بيطا نم يهف ةمسا ول ايعامو

 هد روح هس ضرالا هير طحتالو اب أبي رقت ةقاملا



 : - هوه - 8

 030 ةزرافتملا ةبيطلا ىضارالا نم ريدك ةزج ج ىلع ام ىلع ةبجلا هذه يفو 5

 ةريطعلا ره نيب مقاول ضرالا ناسا يف امسالو ءابصملاو لامرلاو تاواضمرلا

 ليربا يف ريرب انغاب دقو . اهيلا لوصولا لوسي ةعرت اهيف قش اذاو . لينلاو

 . هنم مساتلا مويلا 1 يف ةرهاقلا انلصوف عبارلا مويلا يف اهانحربو

 .نم انملس دقو مارب م ةياغ ىلع 00 اهناق ةلكرا لاجر ةحاما

 حاجتي انسفنا ؟ينن نا انل قحيو هراكمو ليقارع انل ثدحت إو ضارعالا

 ًاصوصخ يركف ايلا هجوت يتلا لئاسملا سمخلاب قلعتي ام اماو ةلحرلا هذه .

 هتدح تاذ ىلع اهنم ةدحاو لك عوضوم ُِق كعك راظنلا اهيف تقتد دقق

 ةيلاتلا تاركذدملا

 عانشلاب 0 ةلحرلا هذهيف انل هنتر زاؤم يلو ركرتسملا بانمل ركشا اناو

 ط ناك ةنكلو هتاساؤم ميظع ىلا جتح ملاننا ولو هناف زياه روتكدلا باتج

 ناكو بكرلا نم اوسيل نيدذلا نيريثكلا ىضرملا ةجلاعم؟ مايقال ادمتسم ماودلا

 9 اذه يفو . ةشيملا يسانا نم ءافتحالاو ددوتلاب انلابقتسال ًايعاد كلذ

 انل مهعيجج اوناكو و مانفرعت 7 نادوسلا ينظوم نم نريثكل انركش يدبن

 8 الو ةقّسم اتفاعسا لييس 5 اورخدي قو نب رصانم داضعا

 طعم ل لمس يسم

 نيصوصخ ةرك لم

 اناسن ةريحب نع

 لينلل ًااوخ اهمادختسا ناكماو

 عبث نم ةنقتم ةحرصص اناس ةريح نع ةلوادتملا طئارخلا نا تير

 نيكتس نوط اروتك ل1: تادها شم لع 'اداخأ ايتن نيعانوب ةمبلا (هوعو

 م مضوأ نم صوصملاا ىلع يه ةطي رخ 144١ ةنس يف هتالحر لالخ يف
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 امير اهنا عم ناكم لك يف انبكر اهيلع دمتعأ تلا يهو ةريحببلا كلت نايبل مُر

 ةريحبلا تاهجي قلعت, امب ايسالو اهقئاقد يف 50006 ىلا جاتحم تناك

 نازتخاب قاعتيام يف ةيامعلا دصاقملا ىلا انمجر ولو ةيقرشلا ةيب ونحلاو ةيبودحلا

 ةريحبلاب فد يتلا يضارالا ىلا انتفتلا اذاو . 0 ةحيصص ربتمت اهماف هايم

 لع تمسر يتلا تاهملا يضارا تافص تديا دق داصرالا ةماع تما اني

 ةريحبلا ضيغم ةحاسم ريدقت يف غلوب ابر هنا عم ضرالا كلت طئارخ لضفا

 طئارخلا هذه لاوحا نم قبسامم مضتيو . يقرشلا بونحلاو برغلا ةهج نم
 ب ةعادو ايزف عبرم رتموايك قالا ةنولع نود هورس ةعناوعاوا

 ادعاماذه عبرم رتموليك فلا ريشع ةعبرا ضيفلا هرمغي يذلا ابضوح

 وابا ةنسوااا٠ةنس سور, تارير#ت نم لدتسنو .ابسفت ةريحبلا ةحاسم

 : 1 ه.. نيب وه رادلق يف رطملا لوزن نا +١4 ةئس يدابأو

 امو اهيف هايملا يراجم راثآو عاقصالا كلت" ةميبط نم هتدهاش امم يل نيبتبو
 بونج يف لزني يذلا رطملا نا ميلاتالا كلت لها تايورم نم هيلع تفتو

 يدنع سجارلاو اهيب رغو اهيلامث يف لزني امم ًاريثكر زغا وه ةريحبلا قرشو
 طسوتمو رادنق يف هلوزن نم رثكأ ضيغم ةقطنم يف رطملا لوزن طسوتم نا
 يف ًابيرقت لطم ةئسلا يف رتب هريدقت مصير اهرئاح ضوح يف ةنم لزني ام

 ضزالا نم مظعالا ءزاو .ريمتيسو سطسفاو ويلويو وينو يمه ربشا ةعبرا
 ةطسبنملا يضارالا يف ءادوس ةمّلغم هتبرت ةريحبلا دفرت يتلا هايملب ةرومفلا
 ةريبكم كرو ةعساو ةيلاصاص ضارا اسيا ةحوب اهاول + ناعفلا ةعارزل ةملانفلا
 ةقبطلاو ةريحبلا نم برقلاب ةمئا ولا باضحلا تاهج يف رجملاو رخصلا نم

 ةيئاوصلا راجحالاو ةروهصملا داوملا نم ربظي ام ىلع 0 ابلك ةيرجملا
 دبا مئالم ريغ يعيبطلا ماظنلا اذه لئمو ةرولبتملا ةيرطفلا روخصلاو ءادوسلا
 نم اهل اب لوصفلا لاوحا فييكك يف ديزي نا همبط نمو عيبانيلا راجفنال



55 

 يقلاةنسلا يفف ةفراملا لويسلاك اهارع يف مفدنت ينل رابخألا يراه ىلع ريث تلا

 املا نضرالا نصنع نكانالا عيمج يف رشم لطح ا 0 اهيفووكي

 رطملا اهيف نوكي يتلا ةنسلا ياو ٠ با اشلا رامبما لالخ يف 0 اهديعتو

 ةقرتخم ال يفيعص ىلع ةئئاكلا ةقيقرلا ةفخرلا ةبررتلا ةقيط حيبصت ا يي

 دافتعاو . هايملا كل نم ًادج رييكرادقم ليسي اذلو هايملب ةميشم ابلكو هايملا
 نازتخال املا ًامتم ريتمت ال ةريحبلا ءام ةقطنم نا وه كلذ يف نيئحابلا
 نكميالو اريك ًاكالتخا ةتيك فلتخمت نا دبال اههايم نم ليسي ام نافهايملا

 نوكي نينس يف لطي يذلا رطملا طسوتم نم ةباملاب 56 نم نك

 ريدقتلاف دحاو رتم هردق راطما طسوتمو رادقملا اذه انضرف اذاف ًالققم اهضيف
 لصي يذلا هايملارادقم عومجم يب رقت ريدش لوا لدعم لعانلدي هناس ينالا

 ءاملا رئاح ةقطنم عومي ىلا ةبسنلاب اهتحاسم عاستا ىلا و وعلا

 اذبو ةدح ىلع امبنم لك هايملاو ضرالا نع ثحإلا لاحلا يعدتست

 ةنلابلا اهتحاسم يف دحاو رتم ردقت اههايم ةدايز نا وهو ينأ ام انيدل عمتحي
 ةسمخ هيلا فاضي بعكم رتم نويلم 5٠٠" يواسن عب رم رثم ويك منى.

 رئاح ةقطنم قوف مدق 6 دحاو رتم لدعم راطمالا رادقم نم ةثالأب نورشعو

 نويلم مم. انل نوكيف عب رم رتموايك فلا رششع ةميرا اهتحاسم غارت يتلا هامل

 بعكم رقم نويلم 50٠٠ ةريحبلا يف ”باصلا ءاملا عوج نوكيو بعكم رتم

 ةريزنلا نينا يف راددقلا اذه نع ايثك ديزي دقو للا ضيفلا يتس يف
 ينلا داصرالا ذاختأب ىرخا ةهجو كرم ةلئسملا هذه انربتعا اذاو . راطمالا

 تام يتلا ثحابملاو ةديدعلا داصرالا نا دح اهسفن ةريحبلا يف تجرختسا

 ةنس في رخ يف فراك ةريحبلا بوسنم ىلعا نا انل ققحت اهفافض لوح .
 قدا ناكو . ًارتميتنس له رد ١وءس ةنس رباني رخآ يف امم لعا ذو.
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 مثلي لصفلا اذه يفو . ابي رقت ارتميتنس نيس ٠١1م ةنس ويام يف اهب وسنم
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 ةنس رطم فنا ىلع تاياورلا تقنتا دقو . ًامبوو ًارتم نيتياهنلا قرف

 لقا ءاج ابيف ضيفلا نا ىلع ةنسلا هذه يف ملامملا تلدو القم ناك +

 .ضيفلا كلذ بوسنم رادقع ًامامت ملا بمصيو . هبونم طسوتم نم

 لقاو ًرتعدتلس «ه ردّش +١90 ةنس بوسنم ترم للعا هلاغا ىنكلو

 عيمج يف فيصلا هايم بوسنم طحا نال فصنو رتم يونئسلا هير

 تريقه وعلا قر زنا ره هةعاوتة ميو لظرك رك نا يأ لولا

 وحي غلبيف راطمالا ةريزملا ماوعالا يف ًادج ةيلاع ةجرد ىلا عقتري ةريحبلا

 , يف يونسلا نيتباهنلا قرق لدعم نأ لوقا اذإو ببرقتلا ىلع ًارتميتنس ه٠

 غابت دق ةيداسلاريغلا لاوحالا يفو فصنو رتم وحن ابي ةريحبلا بوسنم

 نم قت دقو.« قيرتم ىلا زييصت دق ىركلا ةياينلاو اسبوو ًارتم قرتتلا ةنايثاا

 دنع (قرزالا رحبلا يا ) يابأ ره فررصن نع تجرختتسا يتلا داصرالا

 يق ةيلاثلا ىف انكم رام وع لا راج قا ستلا كلذ: ةريحلا ندا قو
 .قرصتلا كلذ ريضي ارتييتتس نيس بولا طبه اذاق نم ةئس رباني
 ا محو خيراتلا كلذ نيب فّرصتلا عومجت نوكيف هفصن نم لقا ىلا

 نم رثك ىلا اهبوسنم ضيفشتل رفاك ريغ ( ةريحبلا هايم طوبه لطبي موب)
 حعضاولا ن . اهيلا أطباه يرجي ءام ال نا انيرارا قع تاريهعوم

 كلذ رخبتلا وه اما ةريحلا بوسنم صاقتلا يف ع افلا تا اذا

 لامثلا نم بهت ةفيفللا تايسنلاو فاج ءاوحلا نال أيعقو ةتروصت ام

 لئاهلا قرفلا نم ءاوملا فافج ليو دلملا ةافص ةئاد ءايسلاو تييتلاو

 هيقارم يف جّردتي ءاتشلا يف هناف تيهنرهف سايقم ثيل نيتااهنلا نيب
 ٠ دعب ةجرد نينا غلبي تح ديلملا ةجرد نوكت داكت ةطقن نم قورشلا دنع

 كلذو ةريحبلا لحاس يف ليقث ىدن.عقصلا ةماع يف عقيو لافلا يف لاوزلا

 وح ”هرادقم موي لك رخن ثدحي كلذلو قلطع سيل فافملا نا ىلع "لدي
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 وا مويلا يف قوت ران نويلم 6 ةريخلا هانم هاذه د :تاطأ

 يب.رقتلا ليدعتلا دي ب اممو تاّدرم عبراب اهنم جراسا رهتلا اق راك

 ةريدتلا تويتنت نأ اقدر دق نا يو اهنايب يتالا تاظحالملا هك راما

 ىلوالا انيتترفس نيب ًاموي م# لالخ يف ًارتميتنس ١٠١ وحن يجلد ةلحم دنع طبه
 ره فرصت ةفرعل تجرختسا يتلا داصرالا اما . ناكملا كلذ ىلا ةيناثلاو
 طسوتم ىلع سيرقتلا هجوب لدت فا دب ال ةّدلا 50 يابأ

 . مويلا يف ًافصنو بكم رتمم نييرالم ةثالثلدامإ كلذو رذموي ىهنلا فّرصت

 ةسرقتلا د اهداد م ةريحبلا ىلا ةدراولا ربنالا تافرصت يححربو

 تنزن رونو ةياثلا ىف ةيكم رانا ةمست نوك يابا روت فرضت +: ةيتآلا

 ل وو كارو دل تار اج ةئالط لدتك 5 لكيلا رانودو ورام

 ةريغص را ةدع اهواتيو نيرتميتنسو ًارتمزارفناو تارتيتنس ةسخ ادلجو

 1 0 عومج ملبيف ةيعكم تارئميتتس د 00 اهتافرصت نوكتا

 مويلا يف ةبعكلا ر اتمالا ن 50 د ام وا ةيناثلا يف ا ارم

 امل ةدملا ل 56 00 هم ةذخألا رابنالا فئصت ةدايز
 د يأ مويلا يف بمكم رتم يتويلم لبي ةريحبلا ءام نم هكدبتي امرادقم نا

 طوبه ناكاذملو اهركذ مدقت يتلا اسوي نينثالثلاو ةثالثلا يف بعكمرتم نويام

 نويلم نوسجخو ةثامبرا هردق ادددبت لداعي رتمتنس هردقب ةريحبلا بوسنم
 حجرالا ىلع اههو) صاصتمالاو رخبتلا نوكي نا دب الو اههايم نم ياكم راد

 يقابلانوكيو 1 ويلم هك اهم لركيت انوع 4ه٠هردق هديت اهنعأعني (نايثزح

 ا رام ابن مردت ًاطويه يواسي كلذو ةنكسملا راثثالا م 001 مرمكا

 تاركميلم ةعب را نع ةرابع وهو راس مس يف ةريحبلا ةمأع يف ةدوجوملا ه املا :

 بوسام يف هثودح رظنتما وهوًارتميتنس نيس طوبه انربتعاولو . مويلا ف

 دجي ( مدقت 6 اماه موي ةثم ةدم ىنعا وبام رهش فصتنمو رباني رخآ نيب ةريحبلا



 ا

 ال ةريحبلا نم جيراخلا رهنلا فّرصتف لخادلا رادقملا نع رظنلا انفرص ول هنا

 ةريحبلا ىلا ةدراولا هأيملا رادقم انيسح اذاو كلذ نم تارتميتاس ةرشعلداعي

 ثودح للعب رخبتلاف هيلعو تارتميتنس ةسخ ىلع ديزيال طوبطلا كلذ نا ىرن

 5 مويلا يِف فصنو تارئميلم ةميراوأ موب ةنام قف ارامقم 14ه هردق طوبه

 تارتءيلمةعبراذوكي رخبتلاطسوتم نا (باوصلا سرق ينااخاو) حجرا يذلاو

 ماهتإلو .ويام سا ةانلوبوتكا لوا نماقا كافملا رهعا ةتاغما :*ا مويلا يف

 مويلا يف نيرتميلم نوكي رخبتلا طسوتم نأب لوقلا انكمريدقتلا اذهب اسح

 كلذ سدلو ( ربمتبس ٠" ىتح وينوي لوا نم يهو ) رطملا ربشا ةعبرا لالخ
 عافترالا ١ راوطا ريد عيطتسل سامقلا اذه ىلع اننا مث ريدقتلاو نيرفلاب ّذلا

 نم ىألم نوكت ةريحبلا نأ ضرفنل . امابةرصتو ةريحبلا يف طوبملاو

 امو م49 و ابطوبه ىهتتم ب نوكل مد ياسا ىلا نيوثكا لوا

 رخبتلا نع ةعشان كلذ 1 تل هيب نوكيو انو ةطسوتم نوكيف

 ١هم4 هردق انا نمانو ج لداعت ىرخالا 00 نو رشملاو ةيناهلاو ةئامسملاو

 (ةويلم مغ اهردقو ةدمملارابتألا فرصت ايلا. ًافاضم.سمكم رثم قويلم
 راتمالا نم انويلم ١444 عومجلا نوكيف مويلا يف فصنو نويلم لدعم ىلع
 طسوتم نأ ريدقتلا اذه نم جتنيف . ًاموي ؟#4 يف رهنلا اهذرصي ةبعكلا
 ودنوي لوا نيب ام ةدم يفو مويلا يف بعكمرتم نييالم ةيئامت غاب, فرصنلا
 نااار رسر ءاقستو ان وحلا هاد عقترت موي ١7 يهو ربمتبس هو
 نيرتميلم رخت كلذ يف لخدبال سمكم رتم نويلم ؛٠٠5 ديزي اههايم رادقم

 رهنلا فرصن طسوتم نا ضارتقالاب و . مويلا ىف بعكم رتم نييالم ةّتس يا
 ضيغلا رهشا ةينامث ءانثا ثدحي م ضيفلا رهشا ةعبرا ىف رادقملا اذه لداعي
 ينايرام كلذ نم انلو
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 نيبالملاب ةبعكم راتمأ

 ةنملا يف ةريبلا ىلا: ةدراولا هاملا رادقم 59
 ةنسلا يف ةرخبتملا هايملا رادقم ساو

 ةنسلا يف رهنلا فرصت رادقم فدي

 1. تجرختسا ينل ماقرالا ًاماهت قباطت ماقرالا هذه نأ ينبجمي و

 تايضرف يهو رخبتي امو امم فرصني امو راطمالا لوزتب قلمتت ةض#< تايضرف

 نييالم ةثالمث فرصت نا ًاضيا ركّذلاب يورح وه اممو . ماع ساس ىلع ةينبم

 لصف دعب رياثي ١" يف رونلا ىلا فرصنت يتلا هايملا نم بمكم تم فصنو

 طورملا نمز يف ٌةنم ىلعا ةريحبلا بوسنم نوكيو دج ًالقم ًمرطم نوكي.

 "يوي فرصت طسوتم لداسي داك ال كلذو ًارتميتتس نيسخ ردقب ىفيصلا

 ةهملا نمو.: ةيدايتمالا قيينسلا يف سكم رثم نيبالم ةئاث نم: نيتكب لقا
 ةرتفلا لالخ رهنلا فرصت ذاخاب يضقي نيبالم ةينامث لدعم ناف ىرخالا

 درجعب اهل ”هردقا تنكامم ديزا ًاعفترم ةريحبلا بوسنم نوكي موي ةريصقلا

 .نيمختلاو سدملا ليبق نم ريتع ريدقتلا اذه لثمامتاو ىرلا كلذ ىلا يرن

 قويلم فآلا ةققاغ رش قيفملا ةييشبلا زدت راسنا يدب هلا قاطأ ان لك

 نازتخا ليحتسي هنا عم الدقم 517 0 يف بعكم رثم

 ميرو . ًالقم اهرطم نوكي يتلا ةئسلا يف بمكم رتم نويلم ىفلا نم رثكآ

 راطمالا ةريزغ ةنسيف بيكم رتمزويلم فالآ ةسخ نم رثك انا زتخا ىتشي

 محتلا ليبق نم ”هؤارجا نكمي ام لكو . !هئازتخا لئاسو ترسيت ول امف كلذ

 ىدللا ةريصقلا ضيفلا ةدم يف رادقلا اذه عج وه اعا اهتنزاوم ةريحبلا هايع

 دارما نازللا نإ ضرفنل مث . ةنسلا نم قب ام يف ةريحبلا ذفنم دس ذكيحو

 وه يذلا هعافترا مظعم في بمكم 0 ويلم فلآ هثالث عسب ”هؤاشنا

 هلك داربالا اذه فرص ىضتقا هنا ضرفنلو .يدايتعالا بوسملا ىلعا نآلا

 ف
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 داتمملا عافترالا 'ىدتبي موي وينو روش لوا لبق "يجن يتلا موي. ةثالل ءانثا يف

 اهرب ودك ا لوا ىف:ناكلتا الما ند ورك رشا امو عشا اذه لمفق

 ةجردلا ن طا موك خيتلا بيسل هيوسأ٠ طببي رك دنع . نآلا لالا يه

 ضافخما حببصيف رياربف نرش رخا يف هايملا راردتسا ؟ىدتي نا ىلا ةيلالا

 نوكيو زحاملالويع دست امدئع وبام رغأ فو لبق يذ ن نم عرسأ بوسنلا

 .فكيثالثو نينثا ردقب ةيلاكلا ةحردلا نم ةحردب اها ةريحبلا بوسذم

 اهذفنم نوكي ثيح راطمالا لصف لالخ يفاهب وسن مفتر ذنيح اما

 ِق بوسنملا ىلعأ غاب خاف نالا هيلع وه امم عرساب ثدحي ةعافتراو ًالفتم

 ناقامكلا قو هذا 3 اتازو خم نوكي ال ركحتلا ذه لف غلبمو ريعتبس م

 دلي يود رام اكو )َ ارتميتلس نوثالثو نانثا وهو ) ةريحبلا بيساتم يف

 هذه لثمو . ريمتبس ىلا ليربا نم كلذك طبهيو سرام ناو

 سوم انئا ءافكالو . هاذا لاودخلا ىف [ونع ارش تذل اذن

 ةضفخنم ةجرد ىلع بوسنملا ظفح لبست اهناب كالذو تاققفنلا نم ةفلكت امع

 سبل "دملا اذه ىلا اههايم طبضل بولطملا لمعلاو . طرفملا ضيفلا ينس يف

 قعر زن نيعاينلا قرف تنال ىأما قرنم طيش | ماكي ستتم ةيدقلا ةدنوف
 نويلم نيئال“ غلبي ةداملا ريزغ هنوكا عم ىلاحلا 99 ليلق ( نيرثم نود

 لمملا اذه نا يف بيراالو .ًازواجتم وه سيلف مويلا يف سمكم رتم

 يضقي لّدمملا نيتياهنلا قرف نا لوقتف لمحلا مقوم ا انا . عاطتسم

 ةرتميتنس مب ردقب اهيلا بوسنملا غواب داتمملا ةحردلا نع هايملا طببت ناب

 ةيفاك ةنزاوملا ةرطتق نوكت نا ىغبني بوسنملا كلذ ىلع ةريحبلا نوكتامدنعو

 دل قالا رولا رة رول بعكم رثم نويلم نيثالث فرصلا

 حعبصتا اذبو ةريحبلا هايم هيف رمت يذلا ليسملا عاق ضيفخم يعدتسي كلذو
 يابا رهت اما . ىربك ةيمها تاذ ةريحبلا هايم اهنم رجفنتيبلا ةمقبلا هذه ايازم
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 ذا نا عنو ةنم عطق لوا يف ةريحبلا نع ًالصفنم هانربتعا دقف
7 

 ديدش عرس ةحضاو مفوملا ةمالعو هني رج يف ةنيب ةعرسث دحي ىتح ازودحم

 هلع يعتز راب هلاوه غلي ينناكربلا رح ا نم زجاح قوفن مب صني عافدنالا

 سبلو ةقشمو دهحب ناكملا اذه ىلع ترثع دقو ةريحبلا_نع نيرتموليك دبق

 حاطب و مقانمو نييناملا ىلع ةضرتءم رام دوجول نيمللا رمالاب هيلا لوصولا

 ىقجتسي رصبلا داكي الو . ةفتلملا راحشالاو بصقلاو باشعالا ترم ءيثو

 ةماع ةرظن لاسرا ليحتسيو هتدح تاذ ىلع اهنم لك لياسملاو عراسملا ةماع

 دئاز نأب انلقل نايبلا يف انعسوت ولو . لياسملاو عراسملا هذه ىلا ةدحاو ًةمفد

 اقيض ازجاح هايملا زاتجت من نيريبكن يليسم وا ليسم يف ًالوا ريسي ةريحبلا هايم

 ةريحبلا نع ًالصفنم نوكي داكي روغلا ةديمب ةعستم ةحيطب ىلا ايمار يرجح

 :تاذلاب يابا يبت ةيادب ىلا ةحطلا هذه ىمأ هاذ رش وووكأملا علا

 فصتورقم وحن اوه غلبي نيمللةرهاظ هايل ةري زغ عراسم ةثالثوأ نيعرسمب
 اهردصف عراسملا هذه يف ةراملا هايملا اما . طوبهيف ةريحبلا هايم نوكت امدنع

 نيب ره اهنم جرح 0 اهئاوطأب مهن يو ةقرافتم كنارتو راج ةدع

 ليسلا لصاوي مث نينثاوا دحاو رتموليك اهردق هلوط نم ةفاسم يف ةطملا

 نم اقيسن عمي بسانتم ريغ نيايتم ةءاطقو رم يقثم و# هتعس طسوتمو

 ريصي دقو ليلقاهنم "لكي وهو يدربلا نم اهيشاوح كئئارتو ةفيفحلا عراسملا
 دعب ىلطنوكي ام اهنف ةبسانتم ريغ داعبا ىلع عراسملا هذه عقتو ار تميتنس علا

 .تاعاطقلا يف رهنلا ةيرج اما . ةثالثث وأ نيرتموايكىلا راتمالا نم تائم ةعضب

 ةرشملا وا ةينامثلا ةحاسم يفو ٠ لكيملا اهقمرت الف روغلا ةديمبلا ةعسنملا

 عطقتت من ربكأو اددع رثكأ عراسملا هذه ريصت هلوط نم ىلوالا تارتموليكلا

 عاطقلا فب ارتموليك«ه ةفاسم هتي رج يف رهنلا بهذيو ىربكلا كئارثلا
 .باملا مخاتيو باضملا موفس قصالدب ميرس ليسك هبشأ وهو قيضلا
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 رهنلا باسنيو يداولا ةعس لقت رثئدعبو حطبنم عستم داو نم يلامثلا
 زاتحيف ضماف قيضم يف مفدنيو تسيا سين (تالالش) طقاسم يف

 قرشلا بونجلا وحن ارض رعتو ىدادلمجا ةلم دقع مدق يرب وك نع

 وه اما ددصلا اذه يف انمري يذلاو لوقا . ةيلابج ضرا ىف عقب ريصق قش يف

 دوجو تئافق هياعو ةريحبلا نم هحورش دعب رهنلا لوط نم راتمالا ضعب

 ِهَسَأر نم ٌةايملا هر مغت رخصلا نمادس منسي ةريحبلا ذفنم دنع ريبك عرسم

 فس وأ مطق نم كيالو ناكملا كلذب ةصيصخلا ايازملا نم وهو هضيضح ىلا

 فص وم لقا نكت ال روع ىلا ةريحتلا ءامدءازحا ريش كاذيوتحالا ذو

 نويلم نيثالث رادقم رهنلا يف فرصنب يلو . ياهلا يدايتعالا 0 س

 تحن هارجم حاستكال ”قاش لمت هل يضتقي بوسنملا كلذ ىلع ءاملاو بعكم

 ريغب ماكحرالاو طبضلاب ةقفنلا ريدش عاطتسلا نم سيلو ُةقوفو ا كلذ
 ةيرجحلا صخاوشلا تفس اذا هنا حجريو كلذل رشابت ةققدم ةيليصفت جتلسسم

 ةمخضلا كيلامدلاو روخصلاو ىرغصلا ر زجلا تماتقاو اهنم عراسملا نوكتت يبل

 . ةلدتعم ةقفنب 6 فرصِتلا رادقم ريغتي قراقرلا كلت يف ةرفتسملا

 ةثلثم ًامطقتاحتملا يناكربلا رجحلا نم وبف لالش لوأوه يذلا زجاحلا اما
 هلالخ نمو هقوف نم ًاقالط يري ءاملاو شيدلاب 56 ًانيضر ةبشإ لكشلا

 ءانبل ًاساسا نوكت نا حلصت ال امئاو اهتلازا لبسي دق راجحالا هذه لثمو

 ءاسيم نم جيرخ ايف محتال لمح ءاشنار رقت دق نأ ضرتفنلو . ةيئلالا نم
 ىلع ةنزاوم ةرطنق ةماقإو رهنلا أشنم نع ًاليلق دعابتلا بوصالاف ةريحبلا
 الو دلصلا رحملا ىلع اهتماقإ عاطتسإ ةرطنقلا هذه لثمو عراسملا كلت دحا

 نكمأ اميرو ةرطنقلا كلن مقوم يف حاستكآلاو ريبطتلا لاما ضرتي ءيث
 ةرشع و ىلع ةريحبلا نع يه يِتلا ةضاخلا نم ةب رقم ىلع مهالم عقومرايتخا

 لوط ةحتق نيمب راب ةئزاوم ةرطنق ءانب ًاضيا بساني هنأ ىرأو . تارتموايك



 ا

 صيفلا بوسنم تحن راتما ةعبرا ىلع ارشرفو راتما ةثالث ”نهنم ةدحاو لك

 تارواهملا كلت هي دوجوم وهو رجحلاب اهؤاشنا رسيتي ةرطنقلاو يدايتعالا

 ”تيأر دقف ةهجلا كلت يف مودعف ريما اما هئيع ناكملا ف بواطلا قرحيو

 ءاحتالا كلت سانا يف ربخاو .ريج ةنوعب ةعونصم ةشبملايف ةينبا ةعبراوا ةثالث

 ىلع ةءقاولا اهارتم ةدإب يف ةماقملا ةسينمكلا ءانبل 'ءومدختسا يذلا ريملا نا

 يتلا ةسينكلا ريج اماو رادنوغ ةدلب راوج نم ”هوبلحتسا ةيقرشلا ةريحبلا ةفض

 تكناكم نم باجتسا دقف ةريحبلا دفنم برقي سيجرج رادرهب يف تميقا

 دوجولا ريثكح لاقي ام ُط وشو بودملا بهم يف ةعقاولا لابملا نإ يصق

 ةيلاغتزويلا ىرايكلا ءانب يف مدختسا يذلا ريخلا نا يف بيرالو . كلانه

 يفريملا ندر 1و تابانألا كالت نم 25 ترضحتسا يابأ ربن قوف ةعدقلا

 ارو بوذملا ةهجيف دوجوم هنا مبجريو ةريحبلا وحل ًارثأ الو راطقالا كلت

 ديداخاو راوخا يف ركنكلا كانه رثكيو رادنوغ ةدلب نم ةب رقم ىلع ايا دجو

 ًائيشَرَأ يف كلو ةريحبلا ن ءارتموليك نيعب را وأ ٠ لع اريجو ةربطملا يربم

 ةداملا.هذه نم ازجاح تنأر ئنا الا ايقنت ةريعتلا يلاوخ عونلا اذه نم

 رثسي دقو سيسللا ظيلغلا عونلا نم هنكلو ارامويج ربت ةضاخم يف ام

 ثيحب ةرطنقلل ميمصت لم باوصلا نم يدنعو . ثحبلاب داما كلت ىلع

 ريشأ سبسلا 3 رادقب لا مدختسل ال بالجتسالا ةرسعلا تامهملا نا

 ةطساوب يدبالاب امهايم لّدمت اهمرك ةبسنلاب ةريغص |هتاحتق نوكت' ةرطنق ءانب

 ًاضيا ناكمالا يفو دإصلا رجلا يف تادنوردلا رقن نكمَلا نمو 12 كاوا

 . اكيكشتو اير كلذ يف نكلو ةهللا كلن نماهنلا باول بشخ راضحتسا

 يف يلاحلا ضيفلا بوسنم لدعم فلا ضارتفا ف خمابقلا اذه لغو

 نم نا يف ةحاشمالو . لبقتسملا يف نازلخا بوسنم للعأ ةجرد نوركب ةريحبلا

 ةيسدنملاةوجولا نم مويلا هيلع وه 5 هتالع ىلع ةريحبلا ذفنم ذاخا باومصلا
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 ير ورضلا .نم نكلو ةريحبلا بو عفر, .بولطملا فرصتلا دادمتساو

 يذلا لمفلا .لىضرماييوسام عفر نع مجيب امو !رلحاوس ةفص ىلا تافتلالا

 ١" ن. اهتمس غلبت بصقلاب ةلفاخ متيشاح اما . اهب ةطيحلا يضارالايف هثدحي

 افا نو ديه نينو فردا ودب ناش اهدازو اهملاو لا

 .ةقطنملا هذهو . ةيشايلل يعارملا بيطا نم يهو ةفتاما بنملاو باشعالاب

 .جاومالا تامدص اهيقي باشعالاب اًرشحم ًالحاس ةريحبلا نوكت ةعسنملا

 ' ريغص فرج حفسل لص نا ىلا دتمم اهماما ماقلا يلاعلا بصقلا قيسنو

 .ضيفلا ىلعا بوسنم ىلع يه فرملا اذه ةمدقو رتم و مولع ردحتم

 الفاح هارت انيبف ةريحبلل ةحيحصلا ةفضلا وه روك َّذلا فرحلاو يدايتعالا

 سلايلا بشملا نم ةلح يدتريف اذ اق مارا نوفا هير ياو فكما

 .فصولا اذه تدروا دقو عاقبلا كلت في رثكت يهو بنجلاو ديدلا

 دقو . مومعلا هجو ىلع كانه ربلا ةقالو تاهملا كلن رظانم البث انه

 ىمف ًايلك ًاقالتخا رخآ نود ناكم يف يعارملاو بصاقملا ضرع فلتخم
 ١ اوذأ برق ةعسأو مقانم ربظت مث هايملا ىلا باضملا ردح اهثيح ةلج سيت

 ةئيي ةريحبلا ةفض نا لوقن لاججالاب و . يابأ رهن برق امسالو رهنالا ضعب
 ,عاستالا لدتعم فيفخ ليم هل ربلا نم قاطن كلائه دجو» نكلو موختلا

 يف اهرداغت ًاروطو اهدم دنع ةريحبلا هايم اهرمغت ًةرات ةبيط عارم هتماع
 عافترالا اذه نا م . عافترالا فلتخف ةريحبلا فافض نمربلا امأ اهضيغن نابا

 .ضزالا نم ةريحبلا هايم هرمغت ام ةحاسم فلوكت ىتح جردتلا ميرس

 اما امبو ةريبكلا رارنالا يف. ةيئاتلدلا طئاسبلا يف الا ةليلق اهتروف نابأ يف
 :رادحتا نا يل حولي, امتو . ةيمحا تاذب تسيل صف لاغدالاو جساوملاب ةصاغ

 .ةفاسم يف بل نم رثكأ نوكي فا نكمبال ةيئاتلدلا طئاسإلا ىف ضرالا
 .ىترقو عورزلا ةريثك ضزالا نم ًاعاقر ىرت كلانهو ةريحبلا نع لليمأ ةعضب



3-6 

 " ةنهارلا ةلاملا رييغت نأف هيلعو ابعافترا دنع هايملا لمفل ةضرعم نوكك ةريخص»

 يا نت ارحل ىف يكلف يدنعو «ىلماؤ ثلا يلاها ءايتسا ةنع اشي

 يقاو ارا امتو يللاهالا دقح ةراثاو ةيلاخلا فورظلا يف اجرح اهتدانزو ةلأسملا

 ةلالا فورظ سمال نا بحي ليبقلا اذه نم *«يش لمع“ اذا هنا نيقي ىلمل

 هايملل ًائازخ ارلعج رسيتب ةريحبلا نا تلق . ناكمالا ردقب ًالراق الا ةنهارلا

 الو. اغالم ًاليدمت اهئام دفنت نيكسشب كلذو نهال نييفعالو ليدبتا نودب

 * كسا ارز مسج رادقم وه بمكم رتم نوياه فالألا ةثالثلا نا ءافخ

 بولطملا ضرغلاب يفي رادقللا اذه عسي نازخ ناك اذا اموه هيف باتري يذلا

 مريسم ءانثا يف ةراخب يملا يف ةرياطتم ءاملا دثدبتو ةقشلا دعب ىلا رظنلا عم

 بععاصملا رح كلذ تلوكر عم اهدحو رصم ةحلصمل نوكيل هؤاشنا حصيف

 آناز ازخ نوكتل اناسن ةريحب ةقفاوم نا ىف ةحاشم الو اذه ةيسارسلا لك اشلاو

 يضازالاو ةريزملا يضارا ينسق يتلا يرلا عرت هم دينصنا - ةوزألا نكذل

 وبف حضاو نيب رمأل نادوسلا ضرا يف رهلا كلذ قرش ىلا ةمقاولا ةببطلا

 نم عفنلا 1 قيد ةيسايسلا تابقعلا للذت مو نينسلا لبقتسم يف هنم ”دبال

 ركذي اوأش مدقتلا ن :م كردت مل ةيئادوسلاراطقالا نا يف بير الو . اهئارو

 فسالل 5 م رمألا نوكي نكلو . اذه لثم لمعب عافتنالا ن مابك

 ءايحا اهئارو نم نوكي ةيعيبط لئاسو رو رمق 0

 لئاسولا هذه نم ةدافتسالا نودي ارك رع مهم يذلا نادوسلا يب

 . ىلا ةيلك ةجاح يف يه ةريزهلا ضرا نا نآلا 7 امو ةدئافلا 3

 م ثيرقلا يف ابا ءاوررال ةريك ةعز قع

 ةسمخ وين وب نيئالثو رياثي ةرغ نيب غبي داكي الف اندهع يف ةريحبلا ذفنم نم

 .ةثالث ةنسلا هذه نم رياشي مو يف غاب دقو ٠ مويلا يف بعكم رتم نييالم.

 .وبام يف بعكم رتم يتويلم تود ام ىلا طمنب نا هلَّرَدُم ًاقصتو نييالم
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 رذقايح يِهف انازخ اناس ةريحب تراصو تلحن أ ةيسايسلا لكاشملا نا ضرتفالو

 ىدم يف مويلا يف ةيمكملا راتمالا نم ًانويلم رشع ةسخ ”هردق ًاقرصت ترد

 باياو عسل ةريحبلا لأ ىتمع وينو ةياهل ىلا راني لوا نم ؟ىدتبت ربشا ةتس

 يللاحلا يعيبطلا رادقملا نم مك نوك انني كام 1 520 وا

 ةيقبو ةريزملا عرت اهدمتست نييالم ةرشملاو لينلا لفاساو رصم ةبلطتت يذلا

 هذه هي ةنسلا نم قيام يفو فيصلا لئاوأو مييرلا لصف يف نادوسلا عرت

 لفتحي انازخ اناست ةريمب مادختساو اذه . روظحمالو رهنلا نم اهءام عرتلا

 الدب أموي اما ىدم يف مويا يف ةبعكملا راتمالا نم او رشع ةسمخ اهيف

 .لاصءالا ائيلع لهسإ ا ارد ناك 6 3 ةلام ىدم ف ا سو نم

 .نم ص ةتنيس ةريحبلا بيسانم يف نيتياهنلا قرف ةدايز نا مث . اهؤاشنا دارملا

 الإ رمالا ججاتحيالو ةريخص ةئزاوم ةرطنق ءاشناب تكي ذو ارتميتنس» ىلا“

 تناك ناو هنا يل نيتي كلذ ىلعو . ةريحبلا ذفنم ليسم يف ةفيفط لاما ىلإ

 اذه لسشم نع ميت يتلا مفانملا ايعانص نار نيست قال للاب انانك ةريغ

 انلمف اذاف . اهدحو ةيرصلا رايدلا ةحاصمل عورشملا ءارجا يكَزت ال داكن لمعلا

 ناف كلذ عمو . همدقت لبقتسم يف هينامأ ربك أ نادوسلا انمرح دق نوكل
 تيازألا اهردي ينل هايملا مادختسال ةدعتسم ريغ لازت ال ةئادوسلا رايدلا

 .ةيرصملا رايدلا دافاو ريبكلا مفتلاب دالبلا كل هامل اطيسب لمعلا ناكول نكلو
 هيف سارتحالا يغينيف لمملا اذه لثم أشني نا "مسصولف لوقا . ةدئافلا ضمب
 .دهلا لذبو ناكمالا ردقب ًاليلق آلا نادوسلا يف ةرضاملا ةلاخلا ساسم نم

 لوقا ماتللا يفو . ةمخضلا تاهلا مادشتسا يعدتسي ام لك انتججا يف يلكلا
 انازخ نوكتت ال ىتح اهنام اح ةحاسم ىلا ةبسنلاب ًادج ةريبك اناس ةريحب نا
 در ام ملا نم تذل ١ روس ايو هيما نمل ةرغأالا اما: نكتزلاب افا

 .نم نوكي ال اه رف اهتحاسم تفعوض ولف ةيدايتعالا نينسلا يف هايملا نم اهبلا
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 تدازا نيرطشب اهرطش ”مصولو .قالطالا ىلع فارصناو ضيف ائام

 هنا ىري يصوصخألا ابعقوم يف رحبتلا نمو . ةثملا يف نيس ردقب اهتعس

 .قفن رفح كلذو هصاقتنا داري ام ردقب صقتنيف اهئام فازنتسا عاطتسي

 نوكتو لقالا يف لايما ةيئامكوا ةمبسه لوط نوكي يبرغلا ابليس حرطم تحن

 ىلا ةريخلا هاك نهذي نا منأش نم نركب نكل دج ةظفاب ةتففن

 ةريحبلا ءام في رصت لناريغ . دحر رهت دودم دحأ وهو اريح ربن ديداخا

 نوكي نا ققحلا نم سيلو مزمل نم سبل ”رما ةروصلا هذه ىلع هلي وكو

 هريغ لضفيو ءارجالا نكمم لمدلا اذه نا لوقا ينكلو . ىمظع ةدئاف ةنم

 . ةينفلا ةهجولا نم
 ةيسايسلا لك اشم ىلا ميممتلا هجو نم ةركذملا هذه يف انعملا دق اننا مث

 ِف مكحعدا ةرادإ ةنم داري لامعالا نم لمع ةنايصو ةماقإ ليبسيف ضرعتينلا

 ظفيتلا يضتقي ليصفتلاو صيصخنلا دنعوامب قافترالاو ةريحبلا هايمماهعنتسا

 موقت يل تاضراعملا ةيوسل لبق لامعالا هذه لثم رشابت اع يلكلا هايتنالاو

 ةالاوم ىلع لب وعتلاو داهتعالا حمصي هل |نظاالو ٠ةيسايس ةيوسل امئارجا ليبسيف

 ةراملا ةليلق عاقصالا كلت نا ءافخالو مهترزاؤج لمؤيالو مهلايماو يلاهالا

 اهؤام نيعب مهلا نورظنيذا ءالزنلاب نولفحيال ةفئاو لالقتسا ووذ ابلهاو

 يف د ةنوؤملاو ةريملانم تايجاملا اما نوئظلاو سب 7

 .يف روسيم ريغ نوكي دقف ةلمع ىلج اماو اهو نا موقلا دارا ىتم ةصيخر

 ديار نيل نيو ةرصانمو بدو يئاجلل ة ةرزاؤم ريغبو ءاجرألا كلت

 نم نوكي الو قالطالا ىلع ًاليجتسم لمعلا نوكي ةوقلا نم ءيشب كلذ
 هيحاوو ههوجو ميج نم رمألا ىلع قافتالا دعب الا هيلأ عو زقلا دادسلاو مزملا

// 



 - هاء

 صاخ ثحيبم

 ةربطعلا رم يف

 تناك ةشيحلا رايد نم هبايإو هباهذ يف بكرلااهيف راس يتلا قيرطلا نا

 يل نيبت دقو ٠ يفرشلا نادوسلا عاقصا حئابطو ماعم مما ىلع فوقوال ةقفاوم

 تاءش ارو )دحرلا دح ىلا شاق رهن نم ةدتمملا ىضارالا ةماع نا كلذ نم

 1 هي ةمللا«ارتج عت ككاو تاك انيإ قمنا ينفر

 ىلا ةمقاولا ةشيحلا باضه مفس نم يبرغلا لامثلا بوص ىلا ًاليلق ةردحنم

 ىلع امللختي طئاسبلا هذهو ةشيملا موخنل ًابيرقت ةبقاصملا قرشلا بونجلا ةهج
 يناؤرلا هذه نلغأ نكلو ناوصلا رجح ابهةدام باور ةيسانتم ريغ داعبأ

 يضارالا كلن بيسانم يف ركّذي لمف اهلسيِلو ضمإ نع هضءب لزعنم ريغص
 فقوتي يذلا رطملا نا عاقصالا كلت يف دئارلا ىري دقو . ةماعلا اهراوطاو
 ةيقرشلا ةبونملا ءاحتالا يف ًاريزهغ نوكي ربلا ةنحسو تابتلا صئاصخ هيلع

 ءاحضالا ف نيو ةلصاوتم تاباغب ةوسكم عاقبلا كلن ىرتشيح اهنم

 لاغدالا اهيفرثكت ضرالا دم عاقر ابللختت ةبيشع طئاسن يو ىطسولا
 يبرغلالامشلا ةهج نم ليلا فافض ىلع بيرق أهدوجو مطقتي يتلا كاوشالاو

 يف الإ تابنالا ةجاحب موقي ال فاكريغ اهلوزتو راطمالا لوزن ردنب ثيح

 ءارص أبي رقت يهف ضرالا ةيقب اما . لينلا بناج ىلع ةدتمب ةعر زام مقر شعب

 ىرق عضب اهنم اريسإ اءزج الخ ام ةمساولا ةعقبلا كلت طسو يف ىرتو رفق
 نملك و . ةلبخج اهنم مودعم ءاملا نال قالطالا ىلع اهيف لهاالو عورزلا ةمدأع
 اهئاوتسا ماظتناو طرفللا اهبصخ ىلا رظنلاب راطقالا ةعساولا عاقبلا هذه

 فنرا نييلا نمو ٠ اهتاوم ءايحال عرت ءاشنا ىلا اهتجاحب ركقلا تفلتسي
 ىلا ةعقاو اهنم ةمطق يف الإ ليثلا وحن ماودلا ىلع هحتم ضرالا كلترادحنإ
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 .رمملاكلذ هايعاهؤاو رالمتحيال طئاسبلا هذهو عاقبلا كلت نم ةيب رغلا ةيحانلا

 اههنم نيلوالا ناف ةربطملاو دحّرلاو شاقلا يهو ىرخالا رهنالا ةثالثلااماو

 ضرالا ير يف هيلع لوي دق شاق رهنو لويسلا هايب امهأدم ناريغص نآرهت
 امي هايبر ادلب كلو انما عر داع قاقترالا هقملا ورع ال ةررادكلا

 امهعقوم ناف كلذ ىلع ةدايزو .ةروكّذملا ضرالا نمريبكءزج ءاورإل ىفكيلل

 ىربكلا ةعقبلا ةيشاح ىلع ةريخص ةقطنم يفلا امبهايم قافترالا نم نّكميال
 نم ةمطق مظعم ًارواجم نوكي هليسمو رشكب امهنم ربك ١ هناف ةربطملا رهن اماو

 هب ىجري بن هنا ةلهو لو ال رهظي و نم ايلملا ةهملا يف عسقلا طيسبلا كلذ

 ةجردلا ىرناأ رهلا كلذ راوطا يف ليصفتلاب ن الا ثحبتلو . ةدئافلاو مفنلا

 ملكوم ةريطعلا نا طئارلنا لضفا نم دافتسي هنا لوقنف ههايع قافترالا رادقم

 تابالقلا قوف ةمقاو اهاوادنغو انيولب و غناوج يبو ىربكراهنا ةثالث نم

 دقو اهاوادنم رهن ىوس انلاحرت يف َر ل اننا ىلع . ةشبملا موخم نم برقلاب

 ضرالا صئاصخ دهاشن لو هترحفم نم اليم نيس هفاسم ىلا هارجم انمبتت

 رونو ديمملا رولا وه هنا حجارلاو .ةنع ةدعابتم ةفلتخم عقاوم نم لاديلاعا يف
 نورشعو ةئام هتمس عاطق تابالقلاءازاب ةريطمللو .هل نيدمم ألا |سيلاني_ولب و غئاوج

 ىصملاو كيلامدلا هعاق يف رثكتو ضيفلا نمز يف راتما ةسمخ وحن ”هروغو ًارتم

 ةماعو ءازجالا ةكسامم ةبيط ةبرت تاذ هفافضو ةبرحح ءىتاون ابللختب ةظيلغلا

 ىرخا عاوناو تاسابلاو قاّربلا قلطلاو ةرولبثملا ةّداملا نم يه راجحالا هذه

 رهش رخآ يف هتب رج انردقف ءام ىرجم ناكملا اذه يف اندجو دقو اهب ةطلتخ

 هؤام بضن نب رهش دعب هنكلو ةيناثلا يف سمكم دحاو رثمب ٠0 ةئسريمسد

 اهيشاوح ىلع تبني روغلا ةديعب ىربك كئارتو لئالظ هليسم رثك ا فو 1

 .ىلع رهنلاو . مات ضيفلا هايم هرمثت فاصغصلا قئيص نم لاقدالاو سشعلا
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 هلمج دق يداولا يف ش را يل ءرلا رجلا قابط دوجوو . مالس رهن قتلمىلا وندي

 فلاختم ةعاطق تامج روغلا ةديمبلا قياضملا نم قيسن يق ىرحم هل قشب

 برقي هوجولا عيمج نم وهو هارثنا انلرسيتب مف مالس رهئاما . لكشلاو ةعسلا

 هفيفط ضيفلا نمز يف هتي رجا ىلع أمرجو ةيمها ةربطعلا ردقب همحح نوكي نا

 مال ب نس هيفا طنا انا هنن كاراوت ربت هذ يف نكت لو

 يف هروغ دعبو رثم يتثم ىلا نيسمخو ةئم نم نورك تقشر هنرتقم ىلا

 يفو ًاميظع ًاقالتخا فلتخي عضاوم يف هعاطقو راتما ةتس وحن ضيفلا مايا

 يداوم اب ًاشرتفم نوكيكلانه ًارهاظ ًاقوشكم اهيف هعاق نوكي يتلا نك امالا

 يف هليسمو روخصلاو مداوقلا نريباحالا ىف اهضرتمت ةظياغلا ءابصملاو

 تيقس رهن نييتسي كانهو ىلمرلا رجملا نم لفس ةقبط نوكم ةفاسملا هذه

 تبثاو ُهنم مظعا ناك امب رو مرجلاو ةيمهالا يف هل ًاليدع ةريطملاب هنرتقم دنع

 رهش نم نماثلا يف منلب رادقملا فيفط هنكلو ًالاوتم قرصت قاتسي هنال ةيرج

 قشي تيتس رهن قلم تحنو لوقا . ةيناثلا يف بعكم رتم عير وحن سرآم

 نكلو ىقترملا ةبمص ةددخم ةظيلغ ٌةْضرا ريفضلا مسقم رارقلأ ديعب ايداو رهتلا

 ىلا لوحتي وه كلاثبف هب رقلا مثخ ةلحم دنع ىرخا ةمفدلسملا اذه ىري امنيح

 ةكيرت وهو ناوصلا رجح نم ةقبط هضرا لفاسايف نوكي كردلا ديعب دودخا

 اهروغ 127 بهو ابعاسلا غلبي روغلا ةديعب لكشلا ةليطتسم ءاملا نم

 بعشنب ةبرقلا مثخ ةلع دلعو ؛ صرع غيج يف كرتم ١هوح ضيفلا نمز يف

 ضيفلا نمز يف كلذ نع اشنيف ةب ردح رزج ةلج قشن راع ةدعب رهللا

 هدنع قتلت يذلا ناكملا 0 دع لاتينا“ عي لغو 50 لالش

 قيرطلا عطقت كانه ةمهملا شاقلا ةضاخم ادعباو ًاليشروم# يراجلا كلت

 ليسم ةعس غابت فتاكملا اذه يفو . هلسك ىلا فراضقلا نم ةيدؤلا

 يف رأتما ةتس غابي مروغ داكي كلمسلا ليلق ٌةعاطقو رتم ةئاعبرا وحن رهللا



 ع

 ءابصملاب الفاح كانه رهنلا رارق لازي الو ةداتملا ضويفلا يف هفصتنم'

 رشع وهن سرام نم رشع عبارلا يف غاب ًانيفط اهزست لم غو كيلاننلاو

 بجر زوج ةلحم دنع رظانلا "هاري اليم نينامث دعب ىلعو ةيناثلا يف بعكم رتم

 ًالمرمرارق حيصاو طئاسبلا *قشب رن راصف ايظا ةنيهام تلدبت دق
 هيلا ومو ةقورتو ارم :نينخو ةلاقالل وع ةكحب غلبت ضرالا "يوس

 ركتكلا رايس عداوف نم ءازعاسألا نانا ةنيشي وم مروغ هش ةبزتلا

 تمعطقنا دقو ةلجج رخصال رثث رب مدع اصف بحر زوج ةلحم نمو . ةظيلغلا

 وهو لدينلا ىلإ بجر زوج نم ةلكش لدبي مل رهنلا ليسمو ضيفلا هأيم

 هنكحلو قيمعب سيل نكي ناو طايمد عرف ليسم هبشي ةباثملا هذهب
 ثحبملا اذهب ةقحلملا ةطيرطلا نمو . ضيفلا نمز يف رادحتالا مياد كانه

 عاطق دع كفو . هارع نم ةددعتم ءاحا يف ةيضرعلا تاعاطقلا عضاوم نيش

 مامي طوبضم ريغ عاطقلا اذهو ديورينالا سايقع هانجرختسا رهنل لوط

 بيسانملا تاب داقتعالا ىلع انلمحت ةنع ةذوخألا داصرالا نكل طبضلا

 بيرقتلاب اهنم لمت ةطوبضم ام عون ىلع يه ضعب ىلا اهضعب ةبسنب ةجرختسالا
 يف ةمفاولا نكامالا ضءب بيسانم ناف ًاضياو ةفلتخلا نكامالا تاعافترا
 رظانلا ىري دقل ىتح عاطقلا ىلع ةموقرم رهنلا نع ةفاسملا ضعب ىلع ىوتسملا

 كلت يف يرلا قئارط نم عاطتسيال امو هؤارجا عاطتسي ام ةلهو لوال اهبل

 بيسانملا كلت ىلا رظنلاب عضاولا
 هنا لمي مدش امو ليسلا هايم نم وه ةربطملا رهن دم نا مولعملا نمو

 ٠ ةنسلا نم رهشا ةدع يف هلوط نم ناكم يا يف ةتبلا صن رهنلل سبل

 وينو لهتسميفووبام رهش رخاوا يف هايسميلاعا يفراطمالا لوزن ةىدتيو
 تلم نم هب رقم ىلع تاموطو يفوص دنع رهنلا يف ربظتف ضيفلا تامالع ودبت'
 لى : نويل رحت » رهعلا سفنتت نع عاقصالا كلت ماربعيو تيس رهن
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 0 ان نم 3 ا 1 هيدناج ىلع ةمقاولا كربلا “؛ ةعلام لالزلا هأيملاب عيباتيلا قفدت نا

 يفاصلا هايملا ةدابز نا 3 هليسمل ةرواهملا يناورلا نم هيلا ةباصلا ضيفلا هأرم

 اميزنم يضيفلا هاما ديزت# ءارخلا## كلانا ايملا دورو لئالق مايا دب اهولتي

 ناف هيلعو لثالق مايأ ةربطملا رمث لبق لصن' تيس رهن هايم نا لاّشإو

 همشن ةتلفباوم# كك معتذا ىلا لامشلا ءاحا يف ةرشتنم راطنالا قؤدت

 ةيراج هليسم يف ًاثيشف اعيش 5 نمل تب ةفد نم والا ةتفدلا نوكف

 نحيف ضيفا هايم جت دق ىتح 0 هولتي مث ىرخأ ىلا كبرت نم

 فاملا ليسملا يف .هيمازقت يرشلو ةلاع اعاوتلا مارت رهنلا لفاسا يف نينسلا

 وينو نم ريخألا عوبسالا يف ليثلا غلب ةربطعلا هأيم ضيف لوا نا ربظي و

 بوما يلاع نوكيةربطملاف نكسلا اذه ىلع ضيفلا بتتسا ىتمو ادارطشا

 يف يدايتعالا ةفرصت ردقي نيملا كلذ يفو سطسغوا يف ُةملظ هم مابي ىقح

 .لالخ يفو ٠ لقالا ىلع ةب ةيناثلا يف بعكم رثم ةثم سو قل ىلفسلا نكامالا

 ةؤأم بيطلب ربشو ىجتنم يو عتلوم هدو ضاخيف ا طخ ريمتس

 قشالا يرا هئام مادختسا لوسي ارم سيل ةربطعلا نا مادقت امم حضتيو

 .بجيف (ياظملا) ميدتسملا يرلا ديررا اذاف .ضايح ءاشناب واضيفلا هايل عرت

 مزالب هدام نا يهو ىرخا ةفص هلو ليسلاب هدم ربت وهو ةريثك تانا“رخ ةماقإ

 يذلا طيسلا يفهقش دق رارقلا ديعب دودخايف وا ةعسلا قيض داو يف ريسملا

 اده ن لصالا يف أشن دق طيسلا اذه نا يف ببرالو ىرج هيف هل ذا

 تدي لا اذ: اماو ةشيملالابج نم هيلا فارجالا طقاستب كلذو ربنا

 . .تالألش اهنم نوكت يتلا ةي رخصلا زجاوملا تاك نع أجان نوكي امبر هيف
 ناكيذلا ماكرلا 5 السم هل ؟قنقف ليوط دماذنم 2 ردن هرارق ضفختا لينلا

 قيضداويف مويلا راصو تح نم رخصلاب ةعدص لصنا ارو لبق نم هب وهنا

 ,ةروعولا يف ةيهانتم ديداخأ تاذ ةقاطنم ةتيشاح لك آنلا ريثك كردلا ديعب
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 ةيالعلا ليمو رهلارارق ليم امل . نييئاملا ىلع نم طيسلا ىلا ميردتب ةقاق
 ىتثم فراضفلا دنع امهليب بوسنملا قرف ىرت اذلو تايزاوتي ناداكيف

 دودخالا ةقطنم ةعس فلات دقو . لامثلا تمس كي ع ردت لَه مث مدق

 ' . رهللا يناج الكنم نيليم ىلا فصنو ليم و هتفاسم نوكتق هيلا راشملا
 ةديعب ةفاسميف ل وحب ردقي هءاق رادحنإ نا يلوطلا ربنلا عاطق نم ىريو

 نه ةذخآ ببي هردقو يلوط ليم امل ةعرتنا ىنمع هتو تيتس رهن قتام قوف

 ربلا ضرع يف ليم ةئم وح اهلوط نوكي نا بحي يعيبطلا *وسنم ىلع رهنلا
 نوكيو  ضرالا طيش قاطوهنال ةنوذللازتت ينال غلبت تح ديداخالل ةاسم
 رهنلا مرجو ظيلغ كلانه َريلاو ةشيملا موخت ينادي ام دنع ًارادحتا رثكل هليم
 دح نيتي اهدنعو ليم ةثم ىلع ةشبملا مخ نع فراضقلا نوكتو فيفط
 ضرالا طئاس ةيادب يهو عافتراو ضافخمتا نيب ةيدامتم كانه ضرالاو ةباغلا
 ةرورض الو رماغلا رطملا ”يصني كانهفراضقلا ءارو ام ىلاو ةبيشملا ةعسنما

 ةربطملا نم ةعرت قش يوناذاف اهتماقإ ناكمالا يف ناكولو ىربك ير لامعا ةماقإل
 يتلا ةعرتلا نكلو فراضفللاب ةفيطملا ةعساولا طئاسبلاىلا اههايم ءارجا يضفي

 اهؤاقلا نوكي ةدانشملا ةقيارطلا لع ةطغ ةدختم ىنبثلا قه ةذخا قدك

 نا يه بولاما ضرغلاب ينت يتلا ةديحولا ةقي رطلاف تاقفنلا ريثك ًابعصتسم
 هب عفترت ةينبلا عينم هعافترا مظمم نوكي دامبالا عستم سيح رهللا ىف ىف

 ءالاردتست ةعرت قش بتتسي ىتح ريثكب يلالا هبوسنم قوف ام ىلا ةهايم
 اذا امسالو اماشنا ةبومص ففختو اهتاقفنو ةعرتلا لوط ”لقيف ولع نم

 ورغالو فيصلا رهشا لالخ يف ةعرتلا هب دم املا نازتخال سبملا اذه يلعأ
 ةمالملا لك مئالم رهنلا يداو نا ىلع ةظهاب سبملا اذه تاقفث نوكت نا

 ةدئافالو . ًاريبك ءاملا نم هاعوتسم نوكي ضرغلاب رفاو هيف نارِخ ةماقإل

 ظيلغ رعوكلانه بلا لال مالسر بم ىتتلم قوف سدملا اذه ةماقا نم ةريبك“
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 .ناف اضباو ةيفاو عقوملا كلذ يف نازملا ةعس نوكتالو ُهٌواشْنا سم صتسي ىتح
 ءارو اهف نورك نييحلا اذه لثل عقوم لضفاو هتءافك يف ًاكروكشم رهنلا داريا

 شراا يلمرلا رجحلا ءيدر نم كانه رخملا نا ريغ ًالامث مالس رهن نرتقم
 تفدتنم نيم ءارو انولا دايما دازناامأ 1 قزك, ةيرلا وع ناديا يندر

 .ةب رقلا مشخ ةلحم دنع قفاوم ناكم دجوي هنا رووهشملاو فاقط ريزف ًةلامث

 تحت نوكت طع نم عرتلا تقشاذاف ةطقنلا كلت نع اًددج ديمب ةنكلو

 يذلا َنيلاو ضرالا نم ىمظع ةحاسم ءاورا رسيقي اههف تيقس رهن نرتقم

 نم هولخو هئانحس جارفنا يف هيلاعا ىف يذلا بلا ىلع ةبزم هل رهنلا لفاسايف

 ىلا رظنلاب ةربطملا ىلع ةريبكتانرخ ءانب ناكمإ ةهج نم اما . طورسلا بابذ

 .ءارمالب تاياورلا ترفاضتدق نا لوقاف لافطلا نم هقاتسي يذلا مسجلا رادقلا .

 لاحوالاو "”ةرارقلا بلج يف هل ليدعال رهن ةربطملا نا ىلع رمألا اذه يف

 ءادودلا ةدأملا لاف تينس رهن 5 نفقا يف بيررالب ربكألا لماعلا امو

 يه ادت هيف ةبصنملا ةنجاسلا راوخالا دوجوو هام يف ةرشتنم ةفرتحلا ةشمللا

 "ال يذلا رمألا باشعالا ةراثن نم ريبك رادقم هيفر ديو كلذ يف ببسلا
 رجشلا ةلصاوتملا تابانلاب ةّوسكم ليسلا مجاضم ةماع نال دمقؤ نم كذب

 ضصلاخ رم ءاملا فاوجا يف ةحباسلا ةرارقلا يا غادرلا نوكت نا دب الو
 ابهيلع لاط يتلا لاغدالاو باشعالا عاقر دوجو نال ماوقلا قيقرلا زيلب مالا
 ديال يلا مضماولاب رولا رارق يف ةنئاكلا كنارتلا يثاو> يف ةمئاق يهو دمألا

 عيباسا لبال امانا ءاملا اهرمغيف هئابشو صيفلا اج لعفل ةضرعماهف نوكن نا

 0 كانه سيلن ا ىلع ةحضاو ةلالد اباكلدت اهسفن كئارتلا ثوكمنا م

 .بساورو ةظيلغلا لامرلا عاونا 1 وأ رونلا رارق ىثغت يتلا ىصملا ن ليما

 توكت نا حصيال داو ١/ هذه دوجو نا ىرأ ببسلا اذهلو ٠ هيف ىرخأ

 ( بكرمملا ) اهريغو , ماطحو راذقا نم ءاملا يف رقتسا ام ةرارقلا ()



 دكا

 اكرم ةميبش تاناّزخ تئشنأ اذا اهس الو بولطملا لمعلاب مايغلا نم انام

 2 هيفاصلا هأيملا نرلو ضيفلا لئاوا ُّق ينآلا ركسلا ر دقلا زيجت ثناوصا

 لعب كم رتمنويلم فلان شعب ركدقي يونسلا رهنلا فارصتنا مث . رخاوالا
 مكب ةيفاصلا هايملا نم نزتخي امث رادقملا اذه نمًافيفط اءزج نا لعبا ل اقألا

 ةريخ ألا ليم ةثلا ةفاسم يف رهنلاو اذه .اهؤاشنا نكمي يتلا تانا نما ءالمإل

 . داتعلا ضيفلا ىلعا بوسنم ىلع هيدناج لسنا اهل نوكي هليسم نم
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 دج ةيبط 4 4 مر م” تاذ يف ُْط ئاسنلا وا فانكألا هذه ضرا نا ِق حا اقمالو

 م أيل راغصب ةصاغ مقاوملا نم ريثك يف ابنكلو ةعارزال اص ا بعقومو

 ةريثك ريصت ىتح تابنالا نم ةفوشكم ْنوكت نا اريثك اهزوعي و ٠ مودلا ليختو

 هريددقت بعصت ارد ةالخا 0 ةيشاملا علنا اما. 0

 علا 5 كلذ نم لا اهتمام م 0 01 ا

 ليسمل ةفناكملا ديداخالا ضرا موقت ةييصاخا يشاوألا هذه ءارو ام ىلاو

 .يلاعالاو مختلا ةنيي ريغو رارقلا ةبيرق كانه اهنكل ةنم مطق لك يف ةربطملا

 ىرخالا ءاضضالا يو ءامضالا هده يق لمع تن 2 أم ملعب لو ةلحاق زوافم

 خللا ايام تجرتساو لوما مسم شل فاك اللا

 ' ةعفترم يهو ةعارزال ةملاص ضارا ةلج كانه .ربرب ءارو امىلا ةربطملا نرتقم

 ثحبم هِي اهيلع مالكلا ينأيس يتلا ةصملا يضارا اهيف دنت بيسانما

 .ضيفلا هايموا ةزيزنلا راطمالا هايم اهرمغت يتلا ) يضارالا هذملو . صاخ

 1 .يضارأب قافترإلاب نوح ديال .مهف لك ردق را يمانا دنع 0

 | ماظن ثادحأ نا مْ : انهتدح تاذ ىلع 58 ىورت ىت يتلا ةئيمسلا ض ذايملا

 يدنع يشْو ةربطملا هأيم مادختسلل ةدرفلا ةليسولا وه قالطنلا قبض ضايح |

 ش 2723 ش



 -يحام-

 نا لبق اهترشثابم' حصي ال نكلو اهيف رظنلا قحتست ةيلاطلا فوراتلاب
 امم نابتسيو تلق . تلف ام قداؤ طبضا ةاصيقتسا ضرالا كلت ىصقتست

 ند هدم نا نع الخف هنال قا تي نمد ديال رهن ةربطملا نا مدقت ش

 قرط داو ىف نوكت هب رح نآل ةكئابلا نوع ءارم لب وف يتلا اع

 نعال نكاد ب طااولا تودتم هر ارجقا انج ا رودلا هيب
 .هعاق رادحتا نال ةنم ناجلللا قش ناكما ىلع لديام رليسم نم عطوم
 ربلا :ةيصان لامثلا يف ٌهنم تقتشا اذا عرتلا كلمت ال ىت 2 دا فيفط

 .. ةديدع لامجا ءارجاي الا نازخ ءاشنا ن تع ل ادع ريكو فاوزا كارلا

 يضازالا عرما نم يه م ا ال ٍضرا رأ ميعصص يف ةقشب رهناو اذه

 الفم حسم ضرالا تحسم ولف الا هلق ابارخ كورك دهن بكل“

 يداو ناو اهتئالمو اهتقفاوم نم نييت ام ريغ كلذ نم نيبت اير ًاطوبضم
 ا ةديدش ءاملا ىلا ةحاملا نال قيفدلا ثحبلاب ناقيلُخ هليسمو رهلا

 كلت رايتخا حلم نييثي هنا ىلع . هيلع لوصحلل ةلئاطلا لاومالا لذب نم
 .ةماقاب نوكتةربطملا هايم مادختسال ةقيرطلا نا ًالجاع ًرابتخا عاقصالا
 ىلا ةعقاولا ةيدوالا نم ةريك تاعطق ليوحتل ةمخض ةريبك دودسو سابحا

 غرتلا نوكتو نازتخالل اهنم ليلق ءيث صصخحي تاط, ىلا رهنلا نع بونجلا
 ضويف تاناك تلا هذه لمحت نا يبذيو عقترم بوسنم لع اهنا هذا

 بحي اذإو ىوهملا قيمت طقسم يف ةمفدنم ابقوذ نم ةبصتم ةربطعلا ربت

 9 رايري نازخ يف مك ضرغلا اذه لثل ًاصيمخ ًاتيتم اهؤانب نوكي نا:
 سيملا اذه ءانبل قفاوم أ لضفا نا يدنعو . (دنهلا لامحا نم

 رخآ نازخ ىنبي مث ًالامث مالسو ةربطملا يرهن نرتقم نمّقب رقم ىلع نوكي
 00 تيس لراس تح عرتلا 1م ماظن م اقيو ٌةنم رغصا

 ةيادونلا را عرضا هذه يف ثحبلا نم ىودجال .نا نآلا



 -.نه-

 ةرضاللا (ةاوحا لع
 ناىراف رصم ةحلصمل ةربطملا يداو يف تانازألا ءاشناب قاتم اماو

 اسرع عسوا وهف هنم لضفا ليثلا يداو نا يل حولي نكلو ناكمالا يف كلذ
 ءزملا ةعقتا عرتلا نم يش لمعب مايقلا ةلاحتساب انملس اذاو اذه . ةقش برقاو

 رضاحلا يف لئاسولا داما نم لقا الف يقرشلا نادوسلا طئاسإ نم ربكألا

 ًاءاطتسم هيف اهؤاشنا نوكب ناكم لك يف ضايح ءاشناو رابآلا هايم ريثكت

 كلذب رست بضنيالو اهؤام عطقتبال رابا بنا وج ىلا ىرق تدبقأ اذاو

 امع ينثاوملا ةيب رت قاطن عسّقيف ةرثك ىلع ةيئاظملا تاعارزلاب عاسيتسالا سانلل

 عاتطصاو ةروكذملا رابالا رفمل لاملا نم ريسي ردق قفنأ اذاف نآلا هياعوه

 ىلل ًارظنو ٠ رابالا رفح يف ةريخلا وليلق ءاحألا كلت ناكس نال ضايح ةعضب

 نم رن ةمضب بالحتسا دادسلا نم نوكي دقف مدنع ةلأملا هذه ةيمها

 بلاغ يف دجوي ءاملا نا يداقتعا يفو رابألا رفح نف ىلع نيردتملا دونملا

 ريثك ددع ىلا راقتفالا لقيو نظي.ام رثكأ ةجاللا قوفت ريداقع تاهملا كلت

 ةقيع ةشاو .اهرفح ىلع يلاعالا داتعا 4
 إسم ا

 شاق رهن يف ثحبم

 .ىلا هارغع ذنب ًابهاذ ةشبملا باضه نم برام وأ شاقلا رهن أمن

 برد ةيلمر ةضرا روغلا بيرق مسام لست هبشا نوكيو نادوسلا طئاسإ

 لب اهف يدشن اا ةطقلا دنع هلو طئاخنلا بويع نم ينك هوندنم

 ىرجي هلك ةدلب نع بونملا ىلا لايما ةسمجخ ىلع بونملا هج نم هلك

 .نيفرج ناب نم اناس ادا 4 20000 مو هتعس طسوتم

 حسفنيف زواج جاطسملا بكري ىتح عقتري, رماغلا هْضِِف يف رهلاو 507

 لاغدالاو باشعالا نيب نم باسنيف نيناملا لع تم ةثام ىدم يف .ءاملا
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 ىلاو . هيلا عجرتمت 'هرجاهت لياسم اهقشلو حيطاسملا هذه دو كلانه ةقاقلا

 نم ةزراب رخصلا نم مداوق نيميلا تاذ رهلا دحيو حيطاسملا هذه ءارو

 ال ليلق عافتراب ةنع نطهان ضرالا رم ديمص راسيلا تاذو 00 1

 برغلا بهم يف فيفخ رادحتا أقمل اهيليو ةثالث وا نيرتم نم رثكا غلي

 دتمم فيحصلا يوس طستم يف ًاعدنمل قس 5 رهنلا نع يبرغلا لامشلاو

 ةيلاو .يناتلد تلغم ةعاطقو الس نودرا قاسي ىلا 'ةرياطملا رون ىلببر ام ىلا

 مئابطلا هذهو ةفتلملا لافدالاو راحشالا 'ءاشغت تاعءارإلا ىرم ولخ كلائه

 ةيقرشلا ةفضلا ىلع ةنئمطم ضرا ىلع ةمقاولا ةلاسك ىتح عاقبلا كلن يف ةدرطم

 ةثالث وأ نيليم باق ىلع باضهلا ف روغ ةلابقلياقب رهنلا هام نم ىلعأ نوكت

 يئانلد ًانلثم هاك تحت رهن عاطق حبصي مث ناركوم لج هلك ليد ني

 ترا ديمملا ارح ذخأيو نييناملا نم هفافض مع ناكلا 17 يفو

 ذقلا ةلدتعم ءافرطلا رحش نم روطس هفافض ىلعو 17 دفيو ةنه ويش

 اهنمو ةيلاوتم براهملا ددمتتو . اءارو نمو اهطسو يف عورزلاب ةلفاح عاقب اهللختي

 ىتح يلاوتلا ىلع ةتعس صقانتتت رتئدمبو مختلا نيب مجمملا ريبك نوكيراما
 يتلا ضرالا هذه ةماعو . هلسك نع لايمأ ةعبس وأ ةتس ىلع ةلج بيغب

 ضيفلا قباس دنم اهيف ةرقتسم ةيلافطلا غادرلاب ةشرتفم براهملا هأي٠ اهردغت

 ةوكف ةعارزلا نع ةيلاملا ضرالا اماو ةرذ ةعردزم اهنم ةريبك ةحاسف نو

 ةفتلملا ةمجّألاو عرازلا كانولتيو ة ةريثكلا مجئالاو طنسلا نم ورضاك طلاب.

 اهايانث فو ةديدملا ةضفلا باشعالاب ةلفاح ةمطقتم ةيوسريغ ةقطنم رأ ر احشالا

 نوكتف ماضتلا ىلا عزت موختلا ةطاتخم راجم ةدع ارقشت لاغداو راجشا عصب
 ةريبك فراصم ةثالث اهنم نوكي دق مم نمو لبق يذ لمار دبا يرام

 عورف اهئاب طئارلعا يف ةمييم يمعو يب رغلا لامشلاو لامثلا تمس يف ةبهاذا
 يورتذ ليم +١٠١ ىلا ةه+ نم أمثارح ةفاسم نوكتو .٠ شأق رهن ندم ةيعشتم»



 ا

 ونب لحد ابلها ةريغص ىرق ةلج برش اهيلع عارم تاذ ةجيسف يضارا
 لامشلا وحن اوتيئرحب عورفلا هذه ربك انا رهظيو ٠ ةيعارز ضار  اهفتتكت ةملق

 نيرا رك ضوك كافه ودون اعلا ضبا ةيرقيهو كيليف ةيرق ًازاتجم

 ينيعب كلذ َرأ ل ينكلو ةيرزقلا كلن نع لامشلا ىلا

 ةحاسفلا عيج يف ءاحضالا كلت ةماعيفطابتتسالا ةروسيمهايملا ناف دعب و

 الو < نيب 0 روغ مب دقو 0 دفعا شاق رمش لع يه يتلا

 نيحرىلا ا لوو نوكي اهبلاغو رتم وحن رطق مغلي و هايملا حطس دح ىلاراتما ْ

 نوكي الف ادارطضا ةنس لك يف 0 دخأ نموا رهثا رارت نم ضف يهو

 'هناف ىرخألا رابالا داريإ اما . ًاليلق الا عيباثيلا بوسنم نم طحا اهرارق

 نينا ةةدمأالا يرحيال شاق رهثو لوقا . فيصلا ل صف ىف صاقتنألل ةضرع

 ريمتبس رخاوا يف بضنيو ويلوي رهش لئاوا كي ًادميف ةنسلا يف 5

 عافترا يف ابراج رمتسي ضيفلا ناوا يفو ةلج "هبضرا فت ةنسلا ةيتب يفو:
 ةديدش هت رج نوكل نابلغي نكلو ةّرلاب ةطوبه ردنيو سايق ريغب طوبهو
 ضاخي ال دقو 8 ا هليل هيا هانم ةفوع نوكأ ىتح ”يضملا

 وحن ةّضاخْما دتع رونا ليسم ضرع غابيو ةثالثوا نيموي ىدم يف ةتبلا:

 ًارتميتنس ه وحن ضيفلا ءانثا هايم روق طسوتم نوكي نأ حجريو ادري 6٠"

 ةينامثوا ةيناثلا يف سكمرتم ١٠١٠و داتمملا هطيف فرصتو ةديداش هتب رجو

 فيني الو كلذ ع نمل فانوكي نا يدنع ممجارلاو مويلا يف بمكم رتم نييالم.

 مرجلا ريبكل يسم ضاخي فيكي رداالو مويلا يف بعكم رتم نييالم ةسخ ىلع
 رارمتساو ةرماغلا ضويفلا نا يف سيرالو ضيفلا نابا يف ليسملا اذه لثم.

 قاكاعوو. ارادق نذوا تافارمت لع لدياغ لوفتلا رثكا يهاب عافترا

 . .. ًاثكم طيف شاق رم غولب يفربكألا بيلا كلذ
 مريغ ىلا سايقلاب وهرهنلا اذه نا يل نيبتي دقق رمألا نم نكيامبمو



 ا

 . هياع ةنقاولا فارطالا ةمساولا يضارالا عيمج ءاورا نرءضيب ال لن

 ءاخما ف عمت نطملا ن 000 اج ارادقم نا ىف 2-1 * الو . هداربإ. ف داصتقالا ىلو دلو

 00 ةعبس او مة 0 دقو شاق ميول 8

 1 ةريخالا ثالثلا نينسلل 0 ١١و 5 لاب

 ةريطملا تاع نم ادهم قاف نب : لعج ىلع طئارملا رثكأ تقفتا دقو
 هم ال شاقلا هاي 5 يلع ناشلا اذه يف ةتفثكتو ةتملطتسا اهو

 مثودح ردي يذلا رمألا ةياغلا ىل 1 ,ازيرغ اهر اهم نوكيي يتلا نيتسلا يفآلا
 ةذهزم يت رثكقيح هكيتيالف اهليدتتر هأيملا ةنزاومل يلوا ماظن لعج ولف ٠ ا

 عقتي هنا تونائلاف ةريطملا ىلا شاق رهن ئطفم اما . ةعفنملا ةزيكلا هايل هايملا

 نب ضرالا نم ىوطنا مف ةداملا فصتنم يف امارادأ ةيرق نع لايشلا ىلا

 ةيبط ضرأ ُتِ رارقلا يوتسم طباه ضفخنم كلانهو ربربو بدر زوج

 كل: دنع ةريطملا ىلا ىارتت ةفتلملا لاغدالا اهاشنت ليم هاهز اهضرع ن نوكيا
 ١ *لاد أهيف رثا نم سلو ٠ كيكشتو سل ةيفق شاقللاب اهتقالع ماو. ةطقنلا

 ا 0 ةعارزااو لوقا ٠ ضرالا كلت نم مسق ٍِق هايملا عافدلا لع

 ْ : يثو هيب يف مشا
 ل ندا ءاضيبلا ةرذلاكر اطمالاب سن يتلا يو ةيثاوللا ةعارزلا - لوا

 ةئمزا ف هر اوطاو مل هفص 00 اهو فقوميو ضرالا ديعص يف عيد

 نيو ا يف دصخو ويلو رهش يف ةداعلاب نوكي اهءاردزاو ٠ راطمالا

 ْ وحبوب ةنس يف ةلج املوصح لحأ

 .(ةير ولا ) ةرخأتلا ءاضيبلا ةرذلا ألم شاق ضيف تاعارز ب 5

 م شاقلا ضيف هأيع و تارا درك تال ناحل

 لامك تناك وو ةنس ىلا 9 + ةئس يفو تاق . سرام ف ةداع اهودصحخن



 م ٠

 يتلا ةوادنلا اهتفلتا دف اهنكحل دج ةميظع ةعارزلا هذه لصاحب لمألا

 لسملا ةفاب عاقصالا كلن يف م ْ

 . هآيم نم عيل اب قسم لك اهتحم يوطنيو نيتاسلا تالمصاح #ًانلاث '

 تاكو 02 عدزت هلسك نيتاسبب ةروصحم يه دبملا اذه ىلاو :رابألا

 عورزو انطق عررت ضرالا نر ء رم ةميظع ةحاسف يف ةرشتنم مايالا ي ىصام يف

 ناف نأشلا ةليلقلا لاجألا ةريصقلا تالصاحلا هذه الخ امقو...ةفيرش ىرخا

 شافلا ىلع هتيلكب فقوتي هلسكب ةفيطملا ةيكرلا ةمقرلا كلن" يف ةعارزلا لابقا

 قرا فويل مسق ىلع زان طنوراالا ادق ىتلا ميباثيلا ةايمل دقارلا هنال

 ريغب ضايحلا ةقيرطب ةيبض ةقيرط ىلع نم يرلا نوكيو اهشعنيف يجارملا

 عقتري عاسنالا ةلباق راطقالا ةمساو ضاراوب قست اماريثكو عمن 0

 فرصبإال نا يرورشضلا مزاللا نمو . ةديجلا ةرضنلا ةرذلا نم ريثك# يش اهتم .

ا اذه هأيم رثدتل عضو عورشم .يا يف رطنلا
 ابازملا نمام ٍةدحاو نع رهنل

 رومال اهتهجو ريغ يف مدختسنف ايازما كلتب طرفيالو هيف ةرفوتملا ىرنكلا
 امل طباض ال مويلا شاقلا ره اهيلع ىت يتلا ةلاحلا نا يف ةحاشمالو . ىرخا

 طاينتسا رذعتب الو لوقا .يحبملا لمع لال ناك كلذلو اح الو

 ٍساسم وا يعارمال ىذا ريثب ة ةعأ ارزلا قاطن ميسو ا يمارو نم نوكي ةَقِي رط

 ةلاملا ِق شافلا 3 * راوطا نا م ” . عاقببا 00 ف نأشلا ةريكلا رابألا ها هأيع

 7 اهواو نيناظاىلا ةاعدم (امل 2 ينبلا هل ةئاتلدلا راهب لاك ) يه ةرضاحلا : ١

 ضيا وإي بلقب اهعقاوم ريغتت يارملا ىضارا دوحاو تاعارإلا يضم مآ ارا نال

 ىغقيو كلذ ءارج نم رابألا لاح قسلو هةهأيم امد ىتلا ةهجولا ف ش

نوأرحيال لوقلق كلذل م رخآ ىل 1 ناكم نم ةملقلاو العلا 0 موقلا ٍظ
 

ك ركحذ ام ىلع دزو ميلاقالا كلت ةرادا ُق كابنرالاو.
 طستت شاقل هأيم نا
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 .قبطلا قيقر حطسلا ”يوس نوكي. داكي ضرالا نم ًابيحر اضف ةشرتفم

 لمعت بلاغلا يف يهو فارطالا ةعساو ةقطنملا كلن نم ةرذالا دعاصت ل طرفيف

 ءاملا صاصتما ىلع اهل ماوقاللا ةبرتلا ةبلصلا ضرالا تاوم نم ًاميظعأ ًارطش

 هل .ةيباحألا يفو ةيشالل بيطلا ىعرملا ًالكتتت يمهالو عيباتيلا هب دمتل

 اوقبطا اذا الا مهعرازم نم ةيصقلا ١ كلا ىلا هايملا ةيدأت يلاهالل رسبتي

 رخبتلا نم هيرتعام عم اهيلع هوثكمأو ايفاو اير اهير دمب ءاملاب ةمساو ًاًضرا

 .ةماقإو عرت رفح وه اما عاقبلا كلت ةمزلتست ام تكلا يف ءارم الو

 اهؤاورا داري ةنمزا يف.هايملا اهيلا ريسف ةنيعم ءازجا ءاورا اهي سيتي ضايح

 ةعارزا كلذ ناكالاوس ةدوجوملا هايملا :نم هب فرصتلا نكمي ام ردق ىلع اهق

 لايما ةعضب ىلع تاه هلتقت شاق رهنو لوقا .٠ عيبنيلا دفراو ا يعارملل وا ةرذلا

 سارتحالا موزلب يقي رما وهو تناكمب ةبارغلا نم كلذو ًالامث هلسك نع

 يف تيررجا اذا ةردكلا هايملا هذه نا حجأرلا ذا ةنم ناحلخلا قش يف ديدشلا

 نيبلا ريبكلا ىعيبطلا اهليسم يف ُهنم لقا ابلعف نوكي ال ةيئبلا “ يعانص جياخ

 هفاوجا يف 0 اتلدلا سار هنومسي ام هريس يف غلبي رهنلاو لوقا . دودحلا

 فذاقتن ةيرج هل نوكي ال ىح ضرالا رادحا في ام دنعو ًالافطو المر

 1  عطق ُْق ًةلج رهنلا ىرجخم دسنو عاقلا يف 5 أجلا ةرقتسن ةقتست لكيح داولا كلت

 .تعكأن م صلخ اذاف بوصو ةهج لك يف حاسنيو هلمش دادبتف هنم زوجو

 كار ال افرع ءافصلا ىلا برقا ”ؤامو ىرحي هئام يف ةحاسلا داوملا كلت

 . هارجت نم مطقلا كلذ ىلا ماع | نظن ناغنلا د ناقتي كلذ افرفمأل اعماع

 . ةبيط ةئيمس اهبرت نوك ةميظع ةكر اذا انلدلا سارب ةقاملا ضرالا اشب

 .ضيف بيقع الا عردزت ال اهنا ريغ ةرذلا ةعارزا يضارالا دوخلا مقوم 1

 قيسلا لآ راق ايكاردا نكاح اذلو ءالاب واتنالا 'ةيمرتس ا نال افلا

 .يل حولي يذلاو . ةركأبلا تاماررلا الا اهنم مسن ملو 150+ ةنس اهترتعا



 ا

 ءاقلا ىلع موادت يكل رهنلا داي مكحيحتتلل ةقي رط عضو ير مزاللا نا

 يبعو اهريس عياتت مث انلدلا سأر "برقي ضرالا نم ءزج ىلع فيثكلا اهئيط

 ذاختا ىلع ةحضاو ةلالد لدي كلذ . ةفلتخم تاهج يف ليسن باعش يف ةقئار

 رييسلو عرتلا أهنم دمتسن ةئاتلدلا ةكرلا دنعاتلدلا سار ءاحا يف ضايحلا ةقيرط

 ةموكسحلاف كلذ عمو روسجلا يف نوك ةئزاوم رطانقب تاهج ٌةدع يف ايهايم

 دودسلا ةنايصو ءاشنا لثم ٍةنس لك يف اهترطيس تح ةريثكلاعاب مويا موقت

 يراهملا هذه نا امب ةيئانلدلا ةكا سار دنع ىربكلا براهملا ضعب أدبم يف

 ابقي رط يف لمحتف نأش تاذ ًاعورف ريصت' نا ىلا عاسنالاو ر ادتنالا ىلا عزنت

 يف ةقولألا ةيعارزلا قئارطلا للطنتف ىرغلا تاج لا ءاملا نم امج اراذقم

 شاق رهن بوسنم ًاضرا ضف يهو ةعيدقلا يراها ىلع قفارملاو ءاحنالا كلت

 يبعسلاو . ءاوتزالا ةصقان ةئئاتلدلا 2511 سارت ةقيطلا ةئطلا تافاوذلا حبصتف

 كرتو ةديدج را رافتحانم رهنلا منمو هيلع يبه امىلع نوؤشلا ءاقبل ٌرمتسم
 اذه ىلا لوصول ةئيب ةطخ دوجو مدمل نكلو نيطلاب اهدادسنا دب ةعدقلا

 اعم نكلو ليبسلا اذه يِف ريسلا نم ةداف الف كلذل يناكلا لاملاو ضرغلا

 ًايديعت ةييلتلا ةوقلاب ذلاحاعوا الخ رهنلا بلغتي نا لب الف رمال ع م * نكي
 اذان امهم ذهل لدا مكترا امك كيف اعيش نالوزي نيبتقو ًافلتو قل

 ,ضوح ةماقإ نم نسحا الف ددصلا اذه يف لامعالا نم ءيبث ءارجا كير

 رونلا هاي« رج عاطتسي كلدبو ةكرلا سأ رلا سار راوجي يبا ضرالا لمشي ريدتسم

 هذهبو نييناملا ىلع هلوط نم ةفاسم ىلا ةدتمم ةريغص روسج نيب نم ةّرام هيلا
 ًايقلم ضرالا كلت ىلع ًاقاط ٠ ضيفيف ضوملا كلذ يف رهلا بصني قي رطلا

 لع ةقاق رطانق ةدع 207 مويلا اندهع يف ام اهرارق يف هنيط مظعمب

 كلذو ليل لا رطانقلا هذه مدختسلت ال ضيفلا ةباهث لبقو . طيحملا رسملا

 .نوؤشلا في فيفط ريشت الا ثدحي ال ىتح ةجاملا ردق ىلع هايملا عيذوتم
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 دك

 لسريو رطانقلا لفقت طاطحالاب رهنلاعورش دنع ضيفلا يامن يفو . ةرضاملا
 ةيزتتلا هايملا قلطتمثن مو ًانأتب هتاورزال ةمزاللا ةريخالا ءاملا ةققدب ومالا
 دمت هوا عرتلل هاوفا ةباثعنوكت ةروك دملا رطانقلاو. للغسلا يضارالا اهب قفترتف

 رثكأوا ةدحاو مادختست وا لوالا ضوملاب ةريدتسم نوكت ضايح ةقطنم

 ضيفلا يرام ىلا ريسيف ةجاطلا نع ء ل نم ديزيام فرمدل رطانقلا هذه ن

 اذ رسملا نا نيبلا نمو . رطانقلا هذه اهب موقت ةمهم مظعا كلذ 0

 اري لا كلذ فدع الو اكطب اطيق نيد ميسم ةدرالا ةزادلا
 طيطختلا ةديدس ةمسلا ةيفاو عرتقاقتشا رسبتي اذلو ةرضاملا ةلالا يف اريسي

 ءاقبا بجاولا ناولو اعرت ريصتف ةعدقلا ضيفلا يرام ضمب حالصاوا

 عطقلا ليحتسيو اذه . فراصم ةباثجباييف نوكت نمزلا نم ةدم ىلا اهرباكأ

 رطانقلا ددعب و رسملا اهلمحت يتلا هايملا كلمسو لوالا ضوحلل لم ي ذلا مجملاب

 , لضفالا ناك اعرو بيسانلا جرختستو موسرلا كلذل عضوت امأبمقا ومو ةمزاللا

 فارصت نا اهو . ةتليلق ةريبيكح رطانف ال ددملا ةريثك ةريخص رطانق ةماقإ
 . ةظهاب ةقفن اذ اهؤاشنا نوكبأل ةريخصلا رطانقلا هدب رادقملا لدتمم رهتلا
 ةدحاو ةمفداميج امللاملا زارحا رسيتي ملاذا ًايردت نوكي نا مص, كلذ عمو
 هذه نوؤش ملا ةدازتسا سي ددصلا اذه يف ينام عورشم يا دادعأ لبقو

 هيراحم ماظنو راو امالا بيرغلا رهنلا اذه يو دقف 1 ىلاطلا

 ةمفد كانه ضرالا نم ةريغص ةعطق ىلع فارشالا درع نم 0

 ةيمانلا تاعارزلاو ةفتلملا لاغدالا نيب ةجوعتم تاكرمب يف ًاكواس نيتءفدوا

 شاقلا روبعل ةليسو نوكيس ضوحلا هتماقإإ دارملا رسملا نا ركاب يىرحو .ًالوط

 . وبريىلا هلسكنم ةيدؤملا قيرطلان ع ةديعب تسيل ةفاسم ىلع ضيفلا نمز يف
 ًاقوفحم اقاش نيباحألا يف نوكيرهتلا ضو نأل ةليسولا هذه ةدئاف قالو 1

 ةئاق هايملا اهب عّروت يتلا عرتلا نوكتو . ديربلا ماظنل هتثالم مدع ايسالو رطاخلاب
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 كس نك هالو“ موختلا 0 راوخألاو تاطبحلا ماقم

 ىضارا ير عاطتس و ًامظع رخبتلا نوكيأل كلذبو ةراتخم تاحاسفيف ةروصعع

 نوكُ نا نمالدب مييسلاب تاقفد هايملا قالطاب كلذو بيترتو ماظن ىلع يجعارملا

 تايوانملاب اهاورا نوكي. ةيصاقلا ىرقلاو . عقانملا هايل ةضرع مويلا يهاك

 دامتيام ضومتف تاقفد اهئيحي يذلا ضيفلاهايم ىلع اهداهتعا نمالدب ةينوناقلا

 يضارالاو ٠ متانلا نم قيسن يف نيلصاحلا رخبتلاو صاصتمالاب هايملا نم |

 اما . ةمولعم ريغ ريداقمب اهئاوأ ريغ يف ابلصتف روغلا ةليلق ضيفلا هاي ةرومغلا

 ًاليوط ًائمز اهب ثكميريثك ةام اهيلع قاطيف ىريكلار ابالاب ةفيطملا ىضارألا

 يروا تزابماذ اهروغ دعب دازيو رابالا كلت مسوتو ٠ عاق قمع'او

 نوكيو.أع عب رس ًاثيثح امد عاقصالا كلت مدقت يف بررالق ةروصلا هذه

 فلخو .ابيف ةعارزلا قاطن عسل اواهئاكس ددع دازاءلك ا ردتابيف لامعألا ءارجا ٠

 ةلمتسل ةعرت كاته تناكءاحالا كلت يف ىريكلا ةيئاتلدلا يرلا ةقطنم

 ةعستم ةحاسم يورت تناكو يب وما هلسكل بج حفس دنع شاقلا نم اهءام

 أاهف عذب ناكو . ةدابلا كلن هاجت رهنلا برُ ىلا عقاولا ريكألا لبسلا نم

 ليقاوبلاب لغشت ( تايلاد ) قاوس ةكدع ع نطقلا نم ريثك ءْيش

 لاغدألا رك ةمقبلا كلت تراص دفق نآلا اماو 3 ةعورزم نيتاسلو

 رابدالو | م سينا ال

 0 فورملاو يراهم تدهاشو ةديهملا ةعرتلا كلت أثنم تدهن دقو

 نع ةريثك ةاينا تيعوتسا من 3 ةسوسم# ريغ نوك داكن ةلاس اهتيفلأف

 9 ا عل نايل نيو هلكت نيسرتلا# قايل خا مقومل

 تف ةدودسم شاقلا ا ارو ةئس نيثالث ذنم تترحه' دقو ةنس نيتس ةاهز

 يف ةعرتلا ىلا رهلا داريإ لك لّرحم دقو ضيفلا هأيم غولب ليبق كلذو ذخألملا

 ةيقب يف اهارجعىلا هايملا دوعتف ايمسرتدسلا ةلازاب لفتحي ناكو ًاموي نيثالث ةدم
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 اهحالصا لبسلا نف ميدقلا رسملا فارطاو ةمعيدفلا ةعرتلا اما . ضيفلا نمز

 ىضام ةداعتسا ىلا يددؤت ىف يتلا قئارطلا نم ةقيرط هذهو امبهامع قانترالاو

 ٍ كلذ عمو ةعدقلا قث ءارطلا ىلا لايم ريغ ينئا ولو ةهملا هذه يف نارمعلا

 هبلحم تناك يتلا (يمطلا) ”غادرلا نوكيةلملو ةعرتلا كرت ببس يل لِي
 قي الو رهنلا لفاسا يف ًاراطقا عسوألا ءاجصالاب م غادرلا كلذ رارضا وا هايملا

 نم 17 اه بح يتلا ةيعارزلا قفارملا ن م هلك مهلقأب شاقلا ةقطنم يف ام

 نارمع قباس يف بير الو رئ 2 ترن ةدوج ناف ةيعاررلا لئاسملا ٌةمهت

 ىلا رظنلاب ةكيكر ةطقاس ةعارزلا نوؤش ىر' نا انؤسي امتو ٠ عاقتصالا كلت

 ةجاحلاو . ةيلاخلا ثالثلاونيتنسلايف عاسنالاب مويلا ذأ أهقاطن نكلو يضاملا
 وه املسكر اوح يف بعصتسع سبل وهو ناكسلا ددع ةدانز ىلا نآلا

 ف لازتالو ةيعارزلا ىضارالا تا دقو يري دلا دع ءاعتا ئاسأف ْي

 ةقطنملا يف ًةئاس زعاملاو نأبضلا نم ةرفاو بارسا نآلا دجوتو لاوتم دايدزا

 ايم لك يف اسنرم نيستو رابألا ةدايو لا انسب ةيلع ةجبالاو روكا
 هيلا تافتلالا يغبخب ّرما وهو نيتاسبلا ةعارزلا بفقاطن عيسو' يضتفيو

 هايم رييدتل لامالا ءاشنا الا تاهللا كلت نارمع ةدامتسال ربكأ مفاد الو
 اذاو . عاقصالا كلن نكرم عاقب ةلخ لالا بتتست كلذبف هدم يف شاقلا

 . نوعرزيو اهيف نوثرحب ةعاّرزلا بالجتسا رذعتي الف بلاطلا هذه تذفن

 نادوسلا ءاجرانم اهريغ يف الو ةهللا هذه يف عبيرسلا نا رمملا مقوتبالو تلق

 نارمملل نادوسلا دالب نم ريثك نم حلصا اص دلبلا نا ىلع رهاوظلا نك
 . *يش يف عورشلا لبقو . هيف يرال لامجالا ةماقا يف لذبت رادقملا ةلدتمم ةقفلب

 ءاحالا هذه بيسائم ةطب رخو يب رش مسر دادعإ يغتقي ليبقلا اذه نم

 رهام ريبخ ىلع ضرعتل اهرابخا علطتسي حاسم وا عراب سدنهم بادتلاو
 رابخالا هذهو . بولطملا ليصفتلاب ةيئاهنلا 'هءارا اهيف يدبيف يرلا لامجاب



 - وود

 ةفاسم ىلا هلسكنمألامث بهذي درفم يماسا طخ دمب كلذو لاونلا ةعيرس

 ةعاق اياوزب ةيضرعلا تاعاطقتلاو بيسانملا هب جرختسن اهنع ارتهولك نيردع

 مكتحن لامعا ءاشناب هدب "ىداب نوكك ةدئافلاو . رتموليك لك يف طم كلذ ىلع

 ةمبراوا ةئالث اهلوط نوكي عاطقلا ةريخص روسج يا فورج يهو هايملا اهب
 فاالآلا ضيبآلا اهؤانب مزلتسيال ثالثوا ةنزاوميترطنق ةماقاو تارتموايك

 ةحاسملا لم لبق قيقدتلاب نأشلا اذهيف مالكلا يل ىتستبال هنا ىلع تاهينحلا نم

 عالطتسا ير ورضلا نف لجاعلا لبقتسملا يف ًاروسيم لاملا نكيلاذاو . ةمزاللا

 رم ريبدت يف اهعابتا بحي يتلا ةطخلا ابنم صلختسيف قيقدتلاب رمالا قئافح

 يف ًاناعضا اهتدبق ضّوعتف بيسانملا ججارختساو ةحاسملا تاققفت اما . شاقلا

 ةماقاك ةتباثلا يرلا لامعا يف عسوتلا رسيتي ةفصلا هذه ىلعو . ىلوالا ةنسلا

 لامعا مويلا اهب رشابت يتلا ةيفيكلاب ًائيشف 5 جيردتلاب كلذ نوكيوروسملا

 000 ةيتقولا مكحتلا

 ٌثحبم

 ربرب يف حلا يضارا يف

 اهقلخ يف ةهباشم ربروب ةفيطملا عاقبلا عابط ةماعو لينلا يداو ةعس نا

 نو نا ىلع . هضرا عابطو هئاحا قيضا يف ليلا هجولا يف لينلا يداو ةعس

 يضارا نا وه نيابتلا اذه صخلاو نكامالا ضب يف ًاقيفط ًانيايت نيدالبلا

 نادوسلايف اهتفدصو . اهحطسيف ناك#اوس ةيوتسمالو ةقلطخلا ةيببض ريغ ةعارزلا

 ةريزغةقطنم يف عقت يهو ةفصلا ةفلتخم مطسلا ةيدامتم يهف سايق ىلع تسيب
 زوافملا هايم فرصنت يتلا تاضفخنملاو راوخالا ىلا رحفتت اهتلاطه راطمالا

 نم عورشم يا يف ثحبلا دنع امهيلا تاقتلالا بحي نارمالا ناذهو . اهيلا

 .. يرأل ةمزاللا لامحالا ءاشنا بعاصم يف اديزي نا كدب ال امهنال يرلاعيراشم



 م

 نا ىفخيالو . ةيرصملا رابدلا يف لامعالا ىلا ةبسنلاب لامعالا كلت تاقفن

 اهؤشن يف ةثيدح عضولاو مختلا ةنيب ةيلافط رئاغض نكامالا رثكأ يف رهنل
 توكت ابشر ةماعو نيتسواف لا ريصت دق الك ًاالتخا ةعسلا ةفاتخم

 ةرذ 'عردزم حيطاسملاوا رئافضلا هذه رثكاو . ٠ ضيفلا بوسلم عا ةاراوع

 ليقاوبلا يقاوس ىلع اهيو دامتعاو لكاش امو ( رجأد ) ءايبولو اريمشو ةطنحو
 ةعرزتملا ريغلا ةروحهملا ضرالا اما . رهنلا يفافح يف ةماقم فيداوشلاو

 لامرلا جيرلا يقرذت اما ريقكو ىنلاو كياقتلا بنعتلاب "دك اهينكأت

 هذه ءارو ام ىلاو . يوس ريغ ابفيحص لمحيو ضرالا كلت ىلا اهريثف

 0 ىلوالل ةهباشم ىرخا شاوح اهنم ةريثك عضاوم يف يثار ةاوملا

 ىنثاوما كلن نم ىلعا يهو رماثلا ضيقا ا 1 وبلاو اوشن يف ادهع

 هذهو ةباغلا ىلا ةعسلا فلتنع طبسب ضنط ةناثجب نوكتو راتما ةثالثوا نيرا

 ًاقبطم اهدا نوكي ىرخا يفو ةرجح اهنم نك اما يف نوكت ايلعلا يثاوملا

 يشاع هو. ابب ف ةعدتلا ةيلمالا ءازحتملا نءاه زيف ردع قع لامزلب

 ىربك ًاعاقر هيف ”نكل عرز الو ثرح ال ةروجهم ًالافداو ًابج موشوم

 شعب يفو .ريداقلا ةرفاو اهتلغ نوكتو ثيغلا ةريثكلا نيتسلا يف ةرذ عرزت
 اهنمو ةثيمس طاق ادج ةعستم ةعارزال ةملاصلا ىضارالا ىرت ءاحضالا

 تارتموليك َةريشع دبق لع ةعقاو نادف فالآ اسلم غلبت اصملا ي ئارا

 3 رص اهتب رترثكات ةيلصاالا ةالفلا اما ءاكرلل لاثم ريخ يهوربرب نع لامشلا ىلا
 ضرا هو ديعب ىّدم ىلا فيفخ ديعصتب ةعفترم يضو ةريبكلا ىمملا يا

 ش فرطاءرج يف يتادت ةيديدحلا كسلا نا م. . قالطالا لعاس لمؤيال

 ةفاسم ىلع تاوملا يضاراو ةثورحلا يضازالا نيب لصافلا دما ىلع رام ةالفلا

 لامشلا يف 0 نيعبرا ديق ىلع ةءقاوفريرب ةدلب اماو . رهنلا نم ةريصق
 ضارضرلا دوجول رعو ليم ةفاسملا هذه ىدم يف لينللو ةربطعلا بصم نع
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 نراقم تح ةقاو يوحلا ةفيفخ عراسم نم قايسو ”هارع يف ًايصرتعم

 تجرختسا يتلا بيسانملا ضعب تلد دقو ةئم ةلياق ةفاسم ىلع ةريطملا

 ىلا ةعسن لورد طوبه لع 5 يارا ءايحاب قلعتلا يبساسالا عورشملل

 زّزع دقو . ربرب دح ىلا ةربطملا بم نم رهنلا بوسنم يف راتما ةرشع

 ضايملا ءأشنا عورشم هي قاعتي ايف اهتبأر بيسانم ضعب بوسنملا اذه

 ىلع تايملط ةماقا امأو . ةقشلا هذه يف ربنال ةبب رغلا ةفضلا ىلع ةريغصلا

 بحي عورشم وه ًاهدتسم اير يضارالا هذه يرل قاطنلا ةعساو قئارط

 كانل لها نالا يه رايدلا كلت نوك يف ةبيرلاو هتاقفن ةرثكل ةنع راظنلا فرح

 بوصالا نوكي دقو . كلذ ءارج نم رصم قحلب يذلا ررشلاو لامحالا

 قئارط عابتا اهب ةهيبشلا ىرخالا لئاسملا يفو ةلئسملا هذه يف دارا ام ىلع

 ةطيسب ضايح ءاشناب أدني نا ىنمب ةيرصلا رايدلا يف نآلا ةمبثمل حالصالا

 نيتي ام دنعو ينيصلا داريإلا ةلكشا ضرعتلا نودب اهؤلم رسيتي ةقفنلا ةليلق

 ميدتسم ير ىلا يضوحلا يرلا ليوم عرشب رذئنيح ىودجو ةدئاف كلذ نم

 أهرواج امو ربرب يملاها اما . هايمل عيزوتب ةقلمتملا ةلكشلا دقع تلحا اذا ايف

 ةريزغلا راطمالا هايمب اهراغنا دنع اهردق قح يضارالا هذه نوردقم مف

 عسوتسإ ريثكو ضارا اهنمعرزتحفاطلا ضيفلا هايمب وا (ثودملا ردانلا رمالا )

 ةقيحلا تاولفلا نيب واهني نوكبآل داك ضارا ريداقملا ةرفاولا اهتالمصاحي ابله

 يضارالا كلمت راثتسا ىلا مهتعيبطل نوع مهنا يف سيرالو . 000

 .يضوملا يرلا ماظن ىلع ةيعانلا قئارطلاو لئاسولاب [رفوتم اهؤاو را ناكى م

 دق اصحلا يضارا ءاورال هدب ئداب عضو يذلا حارتقالا نا يف لصنا يذلاو

 داتمملاك رهنلا يثامت ةربطملا نرتقم دنع لينلا نم ةذخلا ةعرث قش ىلا راشا

 .ةماقا اذكو اهؤاورا دارملا ييضارالا ىلع طلستت ىتح رهنلا ليم نم لقا ليج

 كلذ فاكريغ رهنلا بوسنم نوكب موي ةعرتلا دادمإل مجملا ةريبك تابملط
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 ليمو اموال هرم الولع ةفاسم كيو قاتتذالا زيحيف اهؤاشناف ةعرتلا اما

 بكرتف راتما ةسمخ ليم ال نوكي نا ةعرتلا ينكيو راتما ةرشع غلي اهف رهن

 اينقا ور اذكر ايورشراقلا ةيضوفك ربنا بؤسنم نع ةعفترما يضارالا

 ةعرتلا رفح قاشم ناف ًاضياو . دعب ىلع بوسنملا ةطحنملا ضرالا نم 0

 يفو اهتي رط يف ىرق ةدع دوجول الا كلذ ليبس يف ةبقع الو ةريبكب تسبل

 ليبقلا اذه نم ةعرت ةبال دب ال يتلا ايلملا ةيشاحلل ةرفاضملا ربرب ةدلب اهتاج

 دوجو ابصخا ةلئاه تابقع هذه نا يف ةحاشم الو . اهرياستو اهيراح نا

 لإ نع دس لوك اع فرج ىلع ملف اهتارامع فرشا ناف ربرب ةدلب

 الف نأشلا اذهب ةيليصفغت تاينازيم دوحو مدعلو 950 نم بعشذلا ليسما

 باعصلا هذهنا يدنعو : بيسانملاب هلا امل ةقالعال ةلثسم يف ثحبلا رسيتي

 روخ ضيا ربرب ةدلب يف زوحيو . ةلئاطلا تاقفنلا الإ اهللذي الو ادج ةميظع
 تحتف ةعسو ديدحلا ةكسلا ثالث وا نيتنس ذنم هيلع "رت يرب وك هل ريبك

 دوو ةبقع ىلا اذه دوجو نوكي نا "ديالو فراج ليسم دنع راتما ٌةدع

 . ةلادب أهل أشني وا ةريبك اهتقفن ةراحس "هل لمحي ملام عضاوم ةدع يف ةعزنل

 ' مزاتسنو ةميسج نوكتس اهيف مدرلاو رفملا تابعكمو ادج ةليوطف ةعرتلا اما

 . ةديدع ةريثكد اهب ةفيطملا ىرقلا نال يرابكة دع اهيلع ماقي نا لالا

 عاقصالا كلت يمنا نع تحرخا دق و لح ىلع اًضخلا يضارا تدبعت دقو اذه

 ماك يسفنب ٌةتلياع ام قكل ةيبط ةيرتود ضراالا هذه نم ريك !«نج نا

 .ىتجيف ةمقبلا رما رييدت اهب ةِستتسي يتلا ةقيرطلا نا لوقا . كلذ ديؤي ال

 يتلا يضارالا ةحاسم ىلع رثكآلاب فقوتت ةزيجو ةهرب يف يدام عفن |هنم

 ضايملا نم ةعرتلا هيلع لمتشت نا نكمي امرادقمو يرلا عرت زيح يف لخدت
 ةماقا يف مدرلاو رفملا نم ةفيفط ًالاعا الا يعدتست ال يتلا روغلا ةبيرقلا

 لمعلا اذه لثم ءاشأال ةطخ لضفاو . رهنلا يف هأيملا ظفلل ( فرج ) سبح
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 ةربطملا ةغض نع ةفاسم ضمب ىلع شنت ضايح ةماقاو ةعرئ رفح آلا ىه نا

 ةعرتلا باج رسبتي كلذبو ىنميلا هّتفْص ىلع لينلاب نرتقم ىدمتت نا ىلا ىنميلا

 ترمتق ةعاطتسالا ردق ىلع ةيديدملا دكسلا طخ اهريس يف ةعبتم عفتر م بوسع

 تناكينلا ةطخلا ىلع ةعرتلا ءاشنإ ليبس يف ةضرتمملا ىرقلا رئاسو ربرب ءارو نم

 مياسملا تجرختتساو تاءاصقتسالا تيفوتسا اذاف . لصالا يف امل ةموسرم

 نم سأب الف كلذب ”يرح وهو ءارجالا نكمم كلذ نا ىلع تّلدو ليصفتلاب
 ىلا ةربطملا رهن لفاسا ىلا ةدتمم ضايح نم قيسن هماقإ وا عرت ماظن ءاشنأ

 رذمتي ةروكّذملا ةحاسملا لمعت مل ناف . لينلا يناج ىلع ربر نع ةديسب ةفاسم

 رادقم نايت مث عورشملا اذه نمض ابلعج عاطتسي يتلا ضرالا ةحاسف كلاردا

 ةحملاصلا ضرالا ةعطق نا يف ةحاشم الو . لمعلا اذه ابقحتس ىتلا تاقفنلا

 نك اما ةيقرلا ضرالا هده ضمن يف دحويو ةعسلا ةقيض هد يه ةعارزال

 ءارحصلا نم ةيمارتم صخاوشو زاشلا هو ابقارتخا بحي ىدملا ةريصق ةرعو

 نكي اعمو اذه . ةعرتلا ءاشنا يف ًاقلطم هب ومص ال كلذ الخ امو رونا دح ىلا

 .بيسانم ةدع جارختساو طوبضم ممر لمت وه ًانأش رومالا لوا ناف رمالا نم
 تي هدب 'ىداب اهقاقنا نم نسحا الف لمعلا اذه لثمل دوقنلا ترس ولو

 حتلصت يتلا يضارالا نم ضرا ةيال بيسانم لوادجو ةيس رقت ةحاسم لم

 توكت اهيف يرلا لامجأل ( ةياح ا ءابنالاوا ةجرختسملا داصرالا بسحب )

 ماع ليلا اه وا ورا هاربا دوج الو اذه. ةقفللا يسب ةييقزم
 اهعفازمو ةروك ذملا ةحاملا لاضخل ةرادا ماقتو نآدوسلا يف ير ةحلصصم أشنت

 نوكل ةبرجحتلا ليبس ىلع ةيلحم ةرغصتسم لامعا ءارجا ىلا عزت اذا 'ّآلا

 فكنا لوقت ميءعتلا ىلعو . ةدئاع الو ةدئاف ىلا يضفت ال ضرغلاب ةيفاو ريغ

 امنا ريرب ميلقاب اب ةميبشلا يضارالا راسو اصملا يضارا يف لمعي «يث لضفا

 يف ةيلبقلا ءاحالا .ماظن ياض, ضايح ماظن ةماقا ةيلاخلا فورظلا كي وه



 - سو

 يضارا يف ماظنلا اذه ثادحا يف ىريكّةب وعص نم سيل نا ىرأو رصم ديمص

 فوقولا لاخلا مزاتست ددصلا اذه يف حضاو نيب عورشم عضو لبقو . اصحلا

 ةحاسم بكر لاسراب الا ةياغلا هذه غولب ىنأتيالو ةقيقد ةيفاو ءابثا ىلع

 ةهرب لمعلا اذه يف بيقثتلاو ثحبلاب لغتشي تاقثلا دحا ةرادا تح نوكي

 نمزلا ن<“ ةليوط

 ةربطملا سايقم يف ةذبن

 تايلمتلا ىلع ةانب كلذو رشافلا سيرق ةربطملل سايقم ةماقا ”تربدت

 كلسلا تاب كانه ىلا يلوصو لبق تققح دقو نأشلا اذهب يلا ةرداصلا

 ىلع ةبرقلا مشخ ةلحم دنع هربطعلا ربت ربعي فراضقلاو هلسك نيب ماقلا يقربلا

 دقو . يرجح قيضم يف رهنلا باسني كانه رشافلا قوف لايمأ ةعبس ديق

 ةدملاب ةدلبلا كلت نم 138 يللا كفو هلسكر يدم يره لنولوكلا لضفت

 موي ءأنبلا ءيجهل بورضملا دعوملا لبق انلصوف رخصلا يف سايمتم رقتل ةمزاللا .

 . مق. رخص ند هج ىلع رمجالا مدل سايقلا ة ةجرد م .اعشل ةزهنلا تزبتناو

 ٠ ناانب 0 دلصلا ردملا يف رقثلل ةيفاو ريغ ا ائيلا ءاثبلا ىهتنا الو

 ىلع ( تامالعلا ) طارشالا انلمكا مث . هتاودا لضفت تاودا 1 0

 رهأقلا ىلا فارغلتب انلسرا كائهو هلسك ىلا نيبلاط ريسلا انيلاوو رخصلا

 سايقملا ةجرد هيلع انمسر يذلا رخصلا اما . ىلوالا نم زيما دّدع بلطب.

 ليم عبر ردقب 5 رقملا 2 ةطم نع 3 روغلا ة ةبعل وب رب, نم ضهانف

 َرِبلا كلذ يف ةعقبلاو . هريطملا نر فر انقل ىلا هلت نط تقلا كانعو
 داتعملا ضيفلا هأيم بوسكم نا ريد سس اقل اده أئاعج دقو ا ةبجتعم

 ضايقللا كلذ اهيف مالا ةكريلا نم ًاضيضن زان فئصت اهلباقي راتما ةرشع وه

 ' ىلا دع ا ةداتعملا ضويفلا نا عماتم نيرشع ىلا سايقملا يقارع انامح دقو

 عافترا لع 150١ ةئس ضيف متالع تاد دقو راتما ةعبس ىلا ةتس قوف ام
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 ديق ىلع رهنلا مطقي يفارغاتلا كلسلاو . ًاقيفط ايش راتما ةسخ قوفي

 تافارغلت وم ريدم لودل نابكلا عم تقنتا دقو . سايقملا عقوم قوف ليم

 طا نم بعشني ايفارذلت ًاعرف ثني 0 يرنه لنولوكلا ةرزاؤع نادوسلا

 س.. وا ٠١” ىلع سايقملا نم نوكت قي رطلا ناجي ماقت ةبقرم ىلا يلصالا

 ةبقرما هذه ةماقال ريبادتلا ع نا يرنه لئولوكلا بانج يدعو دقو . رتم.

 سيياقم ةماقا تربدت دقو . تاهينج ةرشع اهتقفن ىتدمتت ال نا طرشب

 رتسلا بانج كلذ ىلع قفاوو ةب رقلا مشخو فراضقلاو تابالقلا يف رطمال

 ةتحراط ةرهاقلا ىلا ترصامو .ةيمومعلا لاغشالا ةراظن ليكو ئانرذموي تو

 كت مل رطلا سيياقمو ءانبلا تاودا نا امو . ةلثسملا هذه يف ثيدحلا

 ةدملاب ارم ناوصا نما راضحلا لا تدعو لك كر دن رذقايح

 عم كا نور ناشف نعل بتك ةدع كلذ يف ثيتكُف ةمزاللا

 اننا لوقت ةلمجابو ةجاملا دنع اهيلا عوجرلاو اهظفملل تكلا كلن ةذبنلا هذه

 انلسراو ةب رقلا مش ةلحم دنع ةربطملا ىلع قفاوم ناكم يف ًايئقوأسايتم انا دق

 رخآ يف كلذ "متف رجحلا يف سايقملا رقتل ةلماك ددعب ًارهام اب هلسك ل

 راوجي فراضفلا ىلا لكم ةيدؤملا قي رطلا ىلع ةبقرم تميقاو .ويام ربش
 ىلا انبلط مث . كانه دوجوملا فارغلتلا طشل ترم عرف اهب لصّوو سايقملا

 لماع نييمتو ةيفارغلت ةطغ نوكتل ةبقرملا تادمم لايكتسا لدل نئبكلا

 انبلطهبانج باجأف نييعتلا طورشل انشيني مث مثوينوي لوا نم نكما اذا اهمالتسال

 ةقشن ىلا مت تاب ةرشع يه اذاف ةي رهشلا فيراصملا ترادقو هلماكب

 داصرالاو 0 اذه يف ريبادتلا تلك كلذبو . ةديهز يهو ىلوالا ل اامخالا

 دقو نرالا يح ةقورمم ريغ ليصافتلا ع 5 غابتو 0 نآلا جرختسل

 تابالقلا ف اهدحا تصلب رطملا هايم دصر سيياقم ةثالع 5 تذفنا

 ةقلبيف ةبرقلا مثشخ سايقتم اما ةب رقلا مثخن يف رخألاو فراضقلا يف يتاثلاو



 م

 ةضسرا كين نيغاس كلذ راه دقو موي ةراقألا غيلبتلل نيمملا لماعلا

 كانه رطملا سايقم دصر تابالسقلاب ميقملا تاراششالا لماعل بانج زاجا من

 يرنه لئولوكللا بانج لئس دقو . رهشلا يف دحاو هينج اهردق ةأفاكم

 عنعي عئام اههدنع تناكاذا ايف هلسكة يريدم ءابطا سيئر رسنإ روتكدلاو

 غالباو كانه رطملا سايقم دصر رم فراضقلاب ميقملا ةحصلا بيبط

 رسأإ روتكدلا مركتو . كلذ نم سأبال ةباجاف اهثيع ةأفاكملاب هموسرم

 ةعالم عقا وم يف توكت ىتح هلو ءانثا هسفنب سييباقملا هذه ةيقارع

 نآلا ىلإ اني لمني لو اذه افلا ومكحي اهملع نيثثاقلا لاملا نوكيو

 ,سياقملا لامتسإل تذخلا يبلا ريبادتلا لعلو . راطمالا سياقم لوصوب اين

 . دهملا نا ىلع ءاتشلا اذه ةيادب يف دصرلل ةأيبم اهنظا امو دعب لمكتست م

 .سييقملا كلن رع جرختست يتلا ءابنالا نا يف بير الو كلذ يف لودبم

 لماش عفنو ىلج ةدئاف تاذ نوكتس
 ءايضمالا او. ةلس وشوي

 .يوسد ساراشلا
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 قابس 3 10 عز علا
 25 ةدمئاش هحلت يرام ةيدسالقا 4 تر 3 3

 "نبع

 'يششيرزم هج ةنستتدوام < ىف هعاطق ( د١
 ليبشلإزم



 (بر_ٌشكو تالا

 0 ليلازعاتمولك  ةفاسمل ضنغاحج ةعسطوإل داق ةعانمق
 وضق تما مسبب 5-0

 تاس رو

 2. ناب هيام نالارسبل انهيار
 قاما 58
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